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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0328/2011 dėl biodyzelinių degalų naudojimo Ispanijoje, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Jose Belmonte Menchón Nacionalinės transporto 
grupės-platformos (Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo manymu, Ispanija nepakankamai investuoja į transportui skirtų
biodyzelinių degalų gamybą. Peticijos pateikėjas teigia, kad Ispanijos klimato sąlygos ir šiuo 
metu nedirbamos žemės sklypai suteikia galimybių didinti biodyzelinių degalų gamybą. Todėl 
peticijos pateikėjas prašo skatinti rapsų auginimą geresnės aplinkos apsaugos kokybės labui ir 
atlikti padėties Ispanijoje tyrimą, nes įtaria, kad šalis nepakankamai stengiasi įgyvendindama 
su aplinkos apsauga susijusius Bendrijos teisės aktus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo 
naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, iš dalies keičiančia ir vėliau panaikinančia 
direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, nustatyti privalomi atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
rodiklio tikslai 2020 m. ir orientacinė šių rodiklių perspektyva iki 2020 m. 2020 m. Ispanijai 
nustatytas atsinaujinančiųjų išteklių energijos planinis rodiklis, sudarantis 20 proc. bendro 
galutinio energijos suvartojimo ir 10 proc. – atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
transporto sektoriuje. Būtent valstybės narės turi nustatyti paramos sistemas, kurios padėtų 
pasiekti šių tikslų. Valstybės narės turėjo patvirtinti nacionalinį atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos veiksmų planą (žr. 
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http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm), kuriame 
būtų nurodyta, kaip jos planuoja siekti tikslų. Ispanijos veiksmų plane nustatytas didesnis 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos rodiklis, nei reikalaujama ES teisės aktuose: bendra dalis 
iki 2020 m. – 22,7 proc., o transporto sektoriuje iki 2020 m. – 13,6 proc. Iš veiksmų plano 
taip pat matyti, kad pastaraisiais metais Ispanijoje gerokai padidėjo atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos, daugiausia biodegalų, naudojimas transporto sektoriuje: nuo maždaug 2,5 proc. 
2008 m. iki maždaug 4,6 proc. 2009 m. Be to, pagal paramos sistemas, Ispanija neseniai 
nustatė mažiausius privalomus kasmečius su biodegalais susijusius tikslus 2011, 2012 ir 
2013 m.atitinkamai 6,2 proc., 6,5 proc. ir 6,5 proc. 

Būtent valstybės narės turi nustatyti paramos sistemas, kurios padėtų pasiekti šių tikslų. 
Valstybės narės, laikydamosi ES teisės, gali laisvai pasirinkti, kokiomis priemonėmis remti 
biodegalų gamybą ir (arba) naudojimą. ES lygmeniu nebetaikomos priemonės, kuriomis 
skatinamas konkrečiai biodegalams skirtų pasėlių auginimas: pastarąja bendros žemės ūkio 
politikos reforma panaikintos išmokos už energetinius augalus ir nuo 2010 m. jų nebėra. Dėl 
netinkamos išmokų administravimo naštos ir jų dydžio pusiausvyros, palyginti su valstybių 
narių biodegalų ir (arba) bioenergijos gamybos arba naudojimo paramos sistemomis, tai tapo 
ne tokia veiksminga paramos priemone. Be to, panaikintas reikalavimas ūkininkams 10 proc. 
ariamosios žemės palikti pūdymu, šitaip ūkininkai gali kuo labiau padidinti savo gamybos 
pajėgumą.

ES, vadovaudamasi Septintąja bendrąja programa bei programa „Pažangi energetika Europai“ 
ir siekdama įveikti technologijų ir (arba) rinkos kliūtis, remia biodegalų gamybą. Tokios 
kliūtys pirmiausia iškyla pažangiems biodegalams ir jų perdirbimo įmonėms. Pagal Septintąją 
bendrąją programą galima remti su biodyzelinu susijusius projektus ir daugelis jų yra 
remiama, pvz., projektai, susiję su biodyzelino gamyba iš dumblių ar braivėlių, skiriant 
dėmesį žaliavų gamybai, o ne perdirbimo technologijai (pvz., 2008–2011 m. projektas 
ECODIESEL), arba projektai, susiję su naudingo šalutinių biodyzelino produktų, glicerolio 
naudojimo tyrimu (pvz., vykdomi projektai GLYFINERY ir SUPERMETHANOL). Vis 
dėlto, atsižvelgiant į rezultatus, neatrodo, kad tradicinis biodyzelino gamybos iš rapsų sėklų 
procesas patenka į šią programą. Pagal programą „Pažangi energetika Europai“ Europos 
Komisija, siekdama skatinti biodegalų ir biodyzelino gamybą bei naudojimą Europoje, 
bendrai finansavo įvairius projektus. Šiais projektais buvo siekiama įveikti su technologijomis 
nesusijusias kliūtis, trukdančias plataus masto biodegalų ir biodyzelino gamybai bei 
naudojimui Europoje. Keletas šių projektų buvo iš dalies įgyvendinti Ispanijoje: Mursijos 
regione vykdytas programos „Pažangi energetika Europai“ projektas „Bio-Nett“ (2006–
2008 m.), kurio tikslas – telkiant tiekėjus ir naudotojus kurti vietinius tiekimo tinklus ir 
skatinti didesnį skystųjų biodegalų naudojimą. Konkrečiai šiame projekte ūkininkams suteikta 
žinių apie ekonominę ir agrarinę biodegalų galią. Kantabrijoje vykdyto programos „Pažangi 
energetika Europai“ projekto „Bionic“ (2007–2010 m.) tikslas – kurti vietinius regioninės 
biodegalų gamybos ir naudojimo skatinimo tinklus siekiant skleisti geriausią patirtį ir kurti 
praktines regiono biodegalų strategijas. Avilos, Burgoso ir Huelvos provincijose vykdyto 
programos „Pažangi energetika Europai“ projekto „PROBIO“ (2007–2009 m.) tikslas –
analizuojant biodegalų galią, steigiant vietines partnerystės struktūras, padedant sudaryti 
komercinius susitarimus ir galiausiai šviečiant ūkininkus biodyzelino gamybos naudos 
klausimais sukurti patikimas biodegalų rinkas. Aragone vykdyto programos „Pažangi 
energetika Europai“ projekto „Adore It“ (2008–2011 m.) tikslas – didinti biodegalų 
naudojimą transporto sektoriuje kuriant tvirtos grynų ir maišytų biodegalų rinkos, reikalingos 
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daugiausia didelių automobilių parkų savininkams, poreikį. Konkrečia projekto „Adore It“ 
veikla siekiama susieti regioninį energetinių augalų auginimą su biodegalų gamyba toje 
pačioje vietoje, į biodegalų gamybą tiesiogiai įtraukiant žemės ūkio sektorių.

Išvada

Kadangi neįrodyta, jog Ispanija būtų nesilaikiusi savo orientacinės perspektyvos dėl 2020 m. 
atsinaujinančiosios energijos tikslo transporto sektoriuje, ir atsižvelgiant į Direktyva 
2009/28/EB valstybėms narėms pripažįstamą veiksmų laisvę, susijusią su paramos sistemų 
pobūdžiu ir pasirinkimu, šiuo metu nėra poreikio svarstyti kokius nors veiksmus prieš šią 
valstybę narę.“


