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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Spānija nepietiekami investē biodīzeļdegvielas ražošanā 
automašīnām. Viņš apgalvo, ka Spānijas klimats un pašreiz neizmantotā lauksaimniecības 
zeme ļautu saražot vairāk biodīzeļdegvielas. Tādēļ tīrākas vides interesēs viņš lūdz paredzēt 
stimulus rapša audzēšanai un arī lūdz veikt pētījumu par situāciju Spānijā: viņam ir aizdomas, 
ka Spānija nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu Kopienas vides tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

„Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ 
Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, ir noteikti saistoši mērķi atjaunojamo energoresursu 
īpatsvaram 2020. gadā, kā arī indikatīva līkne šādu mērķu sasniegšanai līdz 2020. gadam.
Spānijas mērķi ir 20 % enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem bruto enerģijas 
galapatēriņā 2020. gadā un 10 % atjaunojamo energoresursu enerģijas transporta nozarē 
2020. gadā. Par atbalstu shēmu noteikšanu, lai palīdzētu sasniegt šos mērķus, ir atbildīgas 
dalībvalstis. Dalībvalstīm bija jāpieņem valsts rīcības plāns atjaunojamo energoresursu jomā 
(pieejams http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm ), 
norādot kā tās plāno sasniegt šos mērķus. Spānijas rīcības plāna mērķis ir panākt augstāku 
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atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, nekā tas noteikts ES tiesību aktos: 22,7 % kopumā 
2020. gadā un 13,6 % transporta nozarē 2020 gadā. Rīcības plānā ir norādīts arī ievērojams 
atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas pieaugums pēdējos gados Spānijā transporta 
nozarē, un tas lielākoties ietver biodegvielu: no aptuveni 2,5 % 2008. gadā līdz aptuveni 
4,6 % 2009. gadā. Atbalsta shēmu ziņā Spānija nesen ir noteikusi obligātos minimālos gada 
mērķus biodegvielas izmantojumam 2011., 2012. un 2013. gadā, kas ir attiecīgi 6,2 %, 6,5 % 
un 6,5 %.

Par atbalstu shēmu noteikšanu, lai palīdzētu sasniegt iepriekšminētos mērķus, ir atbildīgas 
dalībvalstis. Dalībvalstis var brīvi izvēlēties, ar kādiem pasākumiem ES tiesību aktu ietvaros 
atbalstīt biodegvielas ražošanu un/vai patēriņu. ES līmenī ir pārtraukti pasākumi, ar kuriem 
veicina tādu lauksaimniecības kultūraugu ražošanu, kas paredzēti biodegvielai: piemaksas par 
enerģijas kultūrām ir atceltas ar jaunāko kopējās lauksaimniecības politikas reformu, un tās 
vairs nepastāv kopš 2010. gada. Līdzsvars starp administratīvo slogu un izmaksu lielumu 
padarīja to par neefektīvāku atbalsta instrumentu salīdzinājumā ar dalībvalstu atbalsta 
shēmām biodegvielas/bioenerģijas patēriņa uzlabošanai. Turklāt nosacījums aramzemes 
lauksaimniekiem 10 % no to zemes atstāt atmatā tika atcelts, lai ļautu lauksaimniekiem 
maksimāli izmantot savu ražošanas potenciālu.

ES atbalsta biodegvielas attīstīšanu saskaņā ar 7. pamatprogrammu un programmu „Saprātīga 
enerģijas izmantošana Eiropā”, lai pārvarētu tehnoloģiju un/vai tirgus šķēršļus. Šādi šķēršļi 
īpaši pastāv attiecībā uz modernāku biodegvielu un bioloģisku pārstrādi. Saskaņā ar 
7. pamatprogrammu var atbalstīt projektus, kas saistīti ar biodīzeļdegvielu, un vairākiem 
projektiem tiek sniegts atbalsts, piemēram, saistībā ar biodīzeļdegvielas ražošanu no aļģēm 
vai tapiokas auga, pievēršoties izejvielu ražošanai, nevis pārveides tehnoloģijai (piem., 
„ECODIESEL” projekts 2008.–2011. gadam), vai pētot ienesīgu biodīzeļdegvielas ražošanas 
blakusprodukta glicerīna izmantošanu (piem., pašreizējie projekti „GLYFINERY” vai 
„SUPERMETHANOL”). Tomēr, ņemot vērā, ka ierastais biodīzeļdegvielas ražošanas process 
no rapšiem ir komerciāli nobriedis, ir maz ticams, ka tas tiks ietverts programmā. Programmas 
„Saprātīga enerģijas izmantošana Eiropā” (SEE) ietvaros Eiropas Komisija ir līdzfinansējusi 
dažādus projektus ar mērķi veicināt biodegvielas un biodīzeļdegvielas ražošanu un 
izmantošanu Eiropā. Šo projektu mērķis bija pārvarēt ar tehnoloģijām nesaistītos šķēršļus, kas 
kavē liela apjoma biodegvielas un biodīzeļdegvielas ražošanu un patēriņu Eiropā. Daži no 
šiem projektiem ir daļēji īstenoti Spānijā: SEE projekta „Bio-Nett” (2006–2008) mērķis bija 
attīstīt vietējās piegādes ķēdes, apvienojot piegādātājus un izmantotājus, un veicināt lielāku 
šķidrās biodegvielas izmantošanu Mursijas reģionā. Viens konkrēts šā projekta pasākums bija 
apmācības lauksaimniekiem par biodegvielas potenciālu ekonomikā un lauksaimniecībā. 
Kantabrijā SEE projekta „Bionic” (2007–2010) mērķis bija izveidot vietējos tīklus 
biodegvielas reģionālās ražošanas un patēriņa veicināšanai, lai izplatītu paraugprakses un 
izstrādātu praktiskas reģionālās stratēģijas attiecībā uz biodegvielu. Aviles, Burgosas un 
Velvas provincēs SEE projekta „PROBIO” (2007–2009) mērķis bija izveidot uzticamu 
biodegvielas tirgu, analizējot biodegvielas potenciālu, izveidojot vietējās partnerības, veicinot 
komercnolīgumus un, visbeidzot, apmācot lauksaimniekus par biodīzeļdegvielas ražošanas 
ieguvumiem. Aragonā īstenotā SEE projekta „Adore It” (2008–2011) mērķis ir uzlabot 
biodegvielas izmantošanu transporta nozarē, izveidojot būtisku tirgus pieprasījumu pēc tīrām 
un jauktām biodegvielām, galvenokārt lielu autoparku īpašniekiem. Viena konkrēta „Adore 
It” pasākuma mērķis ir savienot reģionālo enerģijas kultūraugu audzēšanu ar biodegvielas 
ražošanu tajā pašā vietā, tiešā veidā iesaistot lauksaimniecības nozari biodegvielas ražošanā.
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Secinājums

Kamēr vien nav pierādīts, ka Spānija nav izpildījusi savu plānu 2020. gada atjaunojamās 
enerģijas mērķa sasniegšanai transporta nozarē un, ņemot vērā rīcības brīvības līmeni 
dalībvalstīs attiecībā uz atbalsta shēmu veidiem un izvēli, kā noteikts Direktīvā 2009/28/EK, 
pašreiz nav nepieciešams minētajā jautājumā apsvērt kādas darbības pret šo dalībvalsti.


