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Suġġett: Petizzjoni 0328/2011, imressqa minn Jose Belmonte Menchón, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem “Agrupación Nacional de Transportes –
Plataforma”, dwar l-użu tal-bijodiżil fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li Spanja mhijiex qed tinvesti biżżejjed fil-produzzjoni tal-bijodiżil għall-
karozzi. Huwa jargumenta li l-klima ta’ Spanja u l-art agrikola li mhux qed tintuża attwalment 
għandhom jippermettu li jiġi prodott iktar bijodiżil. Għaldaqstant, huwa jitlob inċentivi għall-
kultivazzjoni tal-kolza għal ambjent iktar nadif, u jitlob ukoll li jitwettaq studju dwar is-
sitwazzjoni fi Spanja: huwa jissuspetta li Spanja m’għamlitx l-isforzi meħtieġa biex 
timplimenta l-liġi ambjentali Komunitarja. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

“Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-
promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement 
tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE tistabbilixxi miri vinkolanti għas-sehem ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-2020 kif ukoll trajettorja indikattiva għal tali ishma għall-
2020. Il-miri għal Spanja jammontaw għal 20% tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
globalment fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2020 u għal 10% tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fit-trasport fl-2020. Hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-iskemi 
ta’ sostenn biex jgħinu fil-kisba ta’ dawn il-miri. L-Istati Membri kellhom jadottaw Pjan ta’ 
Azzjoni Nazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli (disponibbli fuq dan is-sit 
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http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm ) li 
jistabbilixxi kif huma qed jippjanaw li jilħqu l-miri tagħhom. Il-Pjan ta’ Azzjoni Spanjol 
għandu l-għan li jilħaq ishma ta’ enerġija rinnovabbli ogħla minn dak li huwa mitlub mil-
leġiżlazzjoni tal-UE: 22.7% globalment fl-2020 u 13.6% fit-trasport fl-2020. Il-Pjan ta’ 
Azzjoni juri wkoll żieda sinifikanti fl-użu tal-enerġija rinnovabbli  fit-trasport, li l-parti l-kbira 
tagħha tikkonsisti f’bijokarburanti, matul l-aħħar snin fi Spanja: minn madwar 2.5% fl-2008 
tela’ għal madwar 4.6% fl-2009. Barra minn hekk, f’termini ta’ skemi ta’ sostenn, Spanja 
reċentement stipulat il-miri annwali obbligatorji minimi għall-bijokarburanti għall-2011, l-
2012 u l-2013, li rispettivament jammontaw għal 6.2%, 6.5% u 6.5%. 

Hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-iskemi ta’ sostenn biex jgħinu fil-kisba 
tal-miri li ssemmew fuq. L-Istati Membri huma liberi li jagħżlu b’liema miżuri – fi ħdan il-
limiti tal-liġi tal-UE – jixtiequ jappoġġjaw il-produzzjoni u/jew il-konsum tal-bijokarburanti. 
Fil-livell tal-UE, twaqqfu l-miżuri li jistimulaw il-produzzjoni agrikola tal-uċuħ tar-raba’, 
partikolarment għall-bijokarburanti: il-primjum fuq il-prodotti tar-raba’ għall-enerġija tneħħa 
permezz tal-aħħar riforma tal-Politika Agrikola Komuni u ma baqax jeżisti fl-2010. Il-bilanċ 
tal-piż amministrattiv tiegħu u l-ammont tal-ħlas wasslu biex l-istrument ta’ sostenn ikun 
inqas effiċjenti meta mqabbel mal-iskemi ta’ sostenn tal-Istati Membri għall-ġenerazzjoni jew 
il-konsum tal-bijokarburanti/bijoenerġija. Barra minn hekk, ir-rekwiżit li l-bdiewa jħallu 10% 
tal-art tagħhom mhux maħduma tneħħa biex il-bdiewa jimmassimizzaw il-potenzjal tal-
produzzjoni tagħhom.

L-UE qed tappoġġja l-iżvilupp tal-bijokarburanti skont is-Seba’ Programm Kwadru u l-
programm Enerġija Intelliġenti - Ewropa biex jingħelbu l-ostakoli tat-teknoloġija u/jew tas-
suq. Tali ostakoli jeżistu b’mod partikolari għall-bijokarburanti u l-bijoraffineriji avvanzati .
Skont is-Seba’ Programm Kwadru, il-proġetti li jirrigwardaw il-bijodiżil jistgħu jiġu 
appoġġjati u ftit minnhom qed jiġu appoġġjati, pereżempju fir-rigward tal-produzzjoni tal-
bijodiżil mill-alka jew mill-jatropha, filwaqt li tingħata attenzjoni lill-produzzjoni tal-għalf u 
mhux lit-teknoloġija tal-konverżjoni (pereżempju, il-proġett “ECODIESEL” 2008-2011), jew 
qed jeżaminaw l-użu li jħalli qligħ tal-gliċerol li huwa l-koprodott tal-produzzjoni tal-bijodiżil 
(pereżempju, il-proġetti GLYFINERY u SUPERMETHANOL). Madankollu, minħabba l-
maturità tiegħu, il-proċess tradizzjonali tal-bijodiżil  miż-żerriegħa tal-kolza x’aktarx mhux se 
jaqa’ fl-ambitu ta’ dan il-programm kwadru. Skont il-programm Enerġija Intelliġenti -
Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea kkofinanzjat diversi proġetti bl-għan li tippromwovi l-
produzzjoni u l-użu tal-bijokarburanti u tal-bijodiżil fl-Ewropa. Dawn il-proġetti kellhom l-
għan li jegħlbu l-ostakoli mhux teknoloġiċi li jpoġġu f’periklu l-produzzjoni u l-konsum fuq 
skala kbira tal-bijokarburanti u tal-bijodiżil fl-Ewropa. Uħud minn dawn il-proġetti ġew 
implimentati parzjalment fi Spanja: il-proġett tal-IEE “Bio-Nett” (2006-2008) kellu l-għan li 
jiżviluppa l-ktajjen tal-provvista lokali filwaqt li jgħaqqad lill-fornituri u lill-utenti, u li 
jrawwem użu akbar ta’ bijokarburanti likwidi fir-reġjun ta’ Murcia. Attività speċifika ta’ dan 
il-proġett kienet li jiġi pprovdut taħriġ għall-bdiewa dwar il-potenzjal ekonomiku u agrikolu 
tal-bijofjuwils. F’Cantabria, il-proġett tal-IEE “Bionic” (2007-2010) kellu l-għan li joħloq 
netwerks lokali għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-konsum reġjonali tal-bijokarburanti 
biex jinxterdu l-aħjar prattiki u jiġu żviluppati strateġiji reġjonali prattiċi għall-bijokarburanti. 
Fil-provinċji ta’ Ávila, Burgos u Huelva, il-proġett tal-IEE “PROBIO” (2007-2009) kellu l-
għan li jistabbilixxi swieq tal-bijokarburanti b’saħħithom billi janalizza l-potenzjal tal-
bijokarburanti, jistabbilixxi sħubijiet lokali, jiffaċilita l-ftehimiet kummerċjali u finalment 
iħarreġ lill-bdiewa dwar il-benefiċċji tal-produzzjoni tal-bijodiżil. F’Aragón, il-proġett tal-IEE 
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“Adore It” (2008-2011) għandu l-għan li jżid l-użu tal-bijokarburanti fit-trasport billi tinħoloq 
domanda tas-suq sostanzjali għal bijokarburanti puri u mħalltin, partikolarment mis-sidien ta’ 
flotot kbar. Azzjoni speċifika ta’ “Adore it” għandha l-għan li torbot il-kultivazzjoni reġjonali 
tal-għelejjel għall-enerġija mal-produzzjoni tal-bijokarburanti fl-istess post, u tinvolvi 
direttament lis-settur agrikolu fil-produzzjoni tal-bijokarburanti.
  

Konklużjoni

Sakemm ma jiġix ippruvat li Spanja naqset milli tonora t-trajettorja tagħha għall-mira tal-
2020 tal-enerġija rinnovabbli fit-trasport, u minħabba l-livell ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-forom u l-għażla tal-iskemi ta’ sostenn skont id-Direttiva 2009/28/KE, 
attwalment m’hemm l-ebda ħtieġa li jiġi kkunsidrat it-teħid ta’ xi azzjoni f’dan ir-rigward 
kontra dan l-Istat Membru.  


