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benyújtott 0328/2011. számú petíció a biodízel spanyolországi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem tartja kielégítőnek a Spanyolországban a gépjárművekben használt 
biodízel előállításra fordított beruházások mértékét. Véleménye szerint Spanyolország 
éghajlati adottságai, valamint a rendelkezésre álló megműveletlen földterületei több biodízel 
előállítását tennék lehetővé. Ezért kéri, hogy a fokozottabb környezetvédelem érdekében 
ösztönözzék a repcetermesztést, továbbá küldjenek számára egy Spanyolország helyzetét 
felmérő tanulmányt, mivel attól tart, hazája nem tette meg a környezetvédelemre vonatkozó 
közösségi jogszabályok gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges erőfeszítéseket. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv kötelező célkitűzéseket állapít 
meg a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020-as arányára, valamint 
ütemterv-előirányzatot rögzít ezen arányok 2020-ig történő elérésére. A Spanyolországra 
vonatkozó cél 2020-ra a megújuló forrásból származó energia 20%-os részarányát írja elő a 
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teljes bruttó energiafogyasztásban, a közlekedésben pedig a megújuló forrásokból származó 
energia 10%-os részarányát.  A tagállamok határozzák meg az e célok elérését elősegítő 
támogatási rendszereket. A tagállamoknak a megújuló energiára vonatkozó nemzeti 
cselekvési terveket kell elfogadniuk (elérhető 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm címen), 
amelyek meghatározzák, hogy miként tervezik elérni a célokat. A spanyol cselekvési terv a 
megújuló energia tekintetében az uniós jogszabályban megköveteltnél nagyobb részarányt tűz 
ki célul: 2020-ra a teljes energiafogyasztásban 22,7%-ot, a közlekedésben pedig 13,6%-ot.  A 
cselekvési terv egyben azt is bemutatja, hogy az elmúlt években a közlekedés terén jelentősen 
nőtt a megújuló energia felhasználása, aminek nagy része bioüzemanyagból áll: a felhasználás 
a 2008-as kb. 2,5%-ról 2009-re kb. 4,6%-ra nőtt.  Emellett a támogatási rendszerek terén 
Spanyolország nemrégiben meghatározta a bioüzemanyagokra vonatkozó éves kötelező 
minimumcélokat 2011-re, 2012-re és 2013-ra vonatkozóan: ezek 6,2%, 6,5%, illetve 6,5%. 

A tagállamok határozzák meg a fenti célok elérését elősegítő támogatási rendszereket. A 
tagállamok szabadon megválaszthatják, hogy az uniós jog által szabott keretek között milyen 
intézkedésekkel támogatják a bioüzemanyagok előállítását és/vagy felhasználását. Uniós 
szinten megszüntették a kifejezetten a bioüzemanyagok előállítására szolgáló növények 
mezőgazdasági termelésének ösztönzését: az energianövények támogatását a közös 
agrárpolitika legutóbbi reformja során eltörölték, így az 2010-től megszűnik. A támogatásból 
adódó adminisztratív tehernek és a kifizetések nagyságának a mérlege ugyanis azt az 
eredményt adta, hogy az kevésbé hatékony támogatási eszköz a tagállamok által a 
bioüzemanyagok/bioenergia előállítására és felhasználására létrehozott támogatási 
rendszerekhez képest. Emellett eltörölték azt a követelményt is, hogy a szántóföldi növények 
termelőinek földterületük 10%-át parlagon kell hagyniuk, annak érdekében, hogy a termelők 
maximalizálhassák termelési potenciáljukat.

Az EU a hetedik keretprogram és az „Intelligens energia – Európa” program keretében 
támogatja a bioüzemanyagok fejlesztését annak érdekében, hogy áthidalja a technológiai 
és/vagy piaci akadályokat. Ilyen akadályok főként a fejlett bioüzemanyagok és a biomassza-
finomítás tekintetében állnak fenn. A hetedik keretprogramban a biodízellel kapcsolatos 
projektek támogathatók, és számos projektet támogatnak például az algákból és a jatrophából 
előállított biodízel termelésével kapcsolatban, ahol az átalakítási technológia helyett inkább a 
nyersanyagtermelésre (pl. a 2008–2011-es „ECODIESEL” projekt), illetve a biodízel-
termelés társterméke, a glicerin nyereséges hasznosításának feltárására összpontosítanak (pl. a 
folyamatban lévő GLYFINERY és SUPERMETHANOL projektek). Azonban érettségéből 
adódóan a repceolajból előállított biodízel hagyományos gyártási folyamata valószínűleg nem 
tartozik ebbe a körbe. Az „Intelligens energia – Európa” programban az Európai Bizottság 
különböző projekteket társfinanszírozott azzal a céllal, hogy támogassa a bioüzemanyagok és 
a biodízel előállítását és felhasználását Európában. E projektek célja áthidalni azokat a nem 
technológiai jellegű akadályokat, amelyek veszélyeztetik a bioüzemanyagok és a biodízel 
nagyléptékű termelését és felhasználását Európában. E projektek közül néhányat részben 
Spanyolországban hajtottak végre: a „Bio-Nett” (2006–2008) elnevezésű IEE-projekt célja 
olyan helyi ellátási láncok kialakítása, amelyek egyesítik a szállítókat és a felhasználókat, és 
erősítik a folyékony bioüzemanyagok fokozottabb felhasználását Murcia régióban. E projekt 
egyik egyedi tevékenysége keretében képzést biztosítottak a gazdálkodóknak a 
bioüzemanyagok gazdasági és mezőgazdasági potenciáljáról. Cantabriában a „Bionic” (2007–
2012) IEE-projekt a bioüzemanyagok regionális előállítását és felhasználását előmozdító helyi 
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hálózatok létrehozására irányult, azzal a céllal, hogy terjesszék a bevált gyakorlatokat és 
gyakorlati regionális bioüzemanyag-stratégiákat dolgozzanak ki. Ávila, Burgos és Huelva 
tartományban a „PROBIO” (2007–2009) IEE-projekt célja az volt, hogy megteremtse a 
megbízható bioüzemanyag-piacokat azáltal, hogy elemzi a bioüzemanyagokban rejlő 
potenciált, helyi partnerségeket hoz létre, megkönnyíti a kereskedelmi megállapodásokat, és 
végül képzést nyújt a gazdálkodóknak a biodízel-termelés előnyeiről. Aragóniában az „Adore 
It” (2008–2011) IEE-projekt célja a bioüzemanyagok felhasználásának növelése a 
közlekedésben azáltal, hogy főként a nagy flottatulajdonosokon keresztül jelentős piaci 
keresletet teremtenek a tiszta és kevert bioüzemanyagok iránt. Az „Adore It” egyik egyedi 
cselekvése össze kívánja kapcsolni az energianövények regionális termesztését az ugyanazon 
a helyen folyó bioüzemanyag-termeléssel, közvetlenül bevonva a mezőgazdasági ágazatot a 
bioüzemanyagok előállításába.
  
Következtetés

Amíg nem bizonyítják, hogy Spanyolország elmulasztotta betartani a megújuló energia 
közlekedésben való felhasználására 2020-ig előírt ütemtervet, továbbá figyelemmel a 
tagállamoknak a támogatási rendszerek formája és megválasztása tekintetében a 2009/28/EK 
irányelvben elismert mérlegelési jogkörre, jelenleg nincs szükség arra, hogy e tekintetben 
bármilyen fellépést vegyenek fontolóra e tagállammal szemben.  


