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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0328/2011, którą złożył Jose Belmonte Menchón (Hiszpania) 
w imieniu „Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma”, w sprawie 
wykorzystywania biodiesla w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że Hiszpania w niewystarczającym stopniu inwestuje 
w produkcję biodiesla do samochodów. Jego zdaniem klimat Hiszpanii i obecnie 
niewykorzystywane tereny rolnicze powinny pozwalać temu krajowi na produkowanie 
większej ilości biodiesla. W związku z tym składający petycję wzywa do wspierania upraw 
rzepaku w interesie czystszego środowiska naturalnego, a także zwraca się o przeprowadzenie 
badania dotyczącego sytuacji w Hiszpanii: podejrzewa on, że Hiszpania w niewłaściwy 
sposób wdraża wspólnotowe prawo w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca 
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE określa wiążące cele 
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., a także orientacyjny kurs 
osiągania tych udziałów do 2020 r. Cele dla Hiszpanii przewidują ogólny udział energii 
z odnawialnych źródeł na poziomie 20% w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. oraz 
udział energii z odnawialnych źródeł na poziomie 10% w sektorze transportu w 2020 r. 
Określanie systemów wsparcia mających pomóc w osiągnięciu tych celów leży w gestii 
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państw członkowskich. Państwa członkowskie były zobowiązane przyjąć krajowy plan 
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (dostępny pod adresem 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm), w którym 
ustalają one planowane sposoby osiągnięcia celów. Hiszpański plan działania przewiduje 
wyższe udziały energii ze źródeł odnawialnych niż te wynikające z wymogów nałożonych na 
mocy prawodawstwa UE: udział ogólny na poziomie 22,7% w 2020 r. oraz udział w sektorze 
transportu na poziomie 13,6% w 2020 r. W planie działania zawarte są także informacje na 
temat znacznego wzrostu poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie, 
głównie biopaliw, w ostatnich latach w Hiszpanii: z poziomu ok. 2,5% w 2008 r. do poziomu 
ok. 4,6% w 2009 r. Ponadto w ramach systemów wsparcia Hiszpania określiła ostatnio 
minimalne obowiązkowe cele roczne dotyczące wykorzystania biopaliw na lata 2011, 2012 
i 2013, które kształtują się odpowiednio na poziomach 6,2%, 6,5% i 6,5%. 

Określanie systemów wsparcia mających pomóc w osiągnięciu powyższych celów leży 
w gestii państw członkowskich. Państwa członkowskie mają swobodę w zakresie wyboru 
środków – w ramach ograniczeń wynikających z prawodawstwa UE – mających na celu 
wspieranie produkcji lub stosowania biopaliw. Na szczeblu unijnym środki stymulujące 
produkcję rolną upraw przeznaczonych do wytwarzania biopaliw zostały wstrzymane: premia 
za uprawy energetyczne została zniesiona w związku z ostatnią reformą wspólnej polityki 
rolnej i w 2010 r. przestała być wypłacana. Bilans obciążeń administracyjnych związanych 
z premią i wysokość płatności sprawiały, że był to mniej skuteczny instrument wspierający 
w porównaniu z systemami wsparcia państw członkowskich na rzecz wytwarzania lub 
stosowania biopaliw/bioenergii. Ponadto zniesiony został wymóg względem rolników 
uprawiających ziemię dotyczący pozostawienia 10% gruntów odłogiem w celu umożliwienia 
rolnikom zmaksymalizowania ich potencjału produkcyjnego.

UE wspiera rozwój biopaliw w ramach 7. programu ramowego i programu Inteligentna 
Energia dla Europy w celu przezwyciężenia barier technologicznych lub rynkowych. Takie 
bariery istnieją zwłaszcza w przypadku zaawansowanych biopaliw oraz biorafinerii. Zgodnie 
z 7. programem ramowym przedsięwzięcia dotyczące biopaliw mogą być wspierane i szereg 
z nich otrzymuje takie wsparcie, np. w związku z produkcją biodiesla z alg lub jatrofy, gdzie 
większy nacisk położony jest na produkcję materiału wsadowego niż na technologię 
przetwarzania (przykładem może być przedsięwzięcie „EKODIESEL” 2008–2011) lub 
w związku z poszukiwaniem opłacalnego sposobu wykorzystania glicerolu, produktu 
ubocznego powstającego podczas produkcji biodiesla (np. aktualnie trwające przedsięwzięcia 
GLYFINERY i SUPERMETHANOL). Z kolei tradycyjny proces produkcji biodiesla 
z rzepaku ze względu na jego dopracowanie prawdopodobnie nie zostanie objęty wsparciem 
w ramach programu. W ramach programu Inteligentna Energia dla Europy Komisja 
Europejska współfinansuje różne przedsięwzięcia mające na celu promowanie produkcji 
i stosowania biopaliw oraz biodiesla w Europie. Przedsięwzięcia te mają na celu 
przezwyciężanie barier niezwiązanych z technologią, które zagrażają produkcji i stosowaniu 
w Europie biopaliw i biodiesla na szeroką skalę. Niektóre z tych przedsięwzięć zostały 
częściowo wdrożone w Hiszpanii: przedsięwzięcie w ramach programu Inteligentna Energia 
dla Europy (IEE) „Bio-Nett” (2006-2008) mające na celu rozwój lokalnych łańcuchów 
dostaw przy udziale dostawców i odbiorców, a także propagowanie szczerszego stosowania 
płynnych biopaliw w regionie Murcji. Jednym ze szczególnych działań w ramach tego 
przedsięwzięcia była organizacja szkoleń dla rolników na temat potencjału biopaliw z punktu 
widzenia gospodarki i rolnictwa. W Kantabrii w ramach tego samego programu wdrożono 
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przedsięwzięcie „Bionic” (2007–2010), którego celem było tworzenie lokalnych sieci na 
rzecz promowania regionalnej produkcji biopaliw i ich stosowania, aby upowszechniać 
najlepsze praktyki i rozwijać praktyczne strategie regionalne dotyczące biopaliw. 
W prowincjach Ávila, Burgos i Huelva również w ramach IEE wdrożono przedsięwzięcie 
„PROBIO” (2007–2009) mające na celu utworzenie stabilnych rynków biopaliw poprzez 
analizę potencjału biopaliw, nawiązywanie lokalnych kontaktów partnerskich, ułatwianie 
zawierania umów handlowych oraz szkolenie rolników na temat korzyści produkcji biodiesla. 
W Aragonii wdrożono kolejne przedsięwzięcie w ramach IEE „Adore It” [„Pokochaj to”] 
(2008–2011), którego celem jest zwiększenie poziomu wykorzystania biopaliw w transporcie 
poprzez utworzenie istotnego popytu na rynku na czyste i mieszane biopaliwa generowanego 
głównie przez właścicieli dużych flot pojazdów. Jedno ze szczególnych działań w ramach 
przedsięwzięcia „Adore It” ma na celu powiązanie regionalnej produkcji upraw 
energetycznych z produkcją biopaliw w tej samej lokalizacji, włączając tym samym 
bezpośrednio sektor rolnictwa do produkcji biopaliw.

Wniosek

Dopóki nie zostanie wykazane, że Hiszpania nie zastosowała się do własnego kursu 
orientacyjnego dotyczącego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii w 2020 r. 
w transporcie, i biorąc pod uwagę poziom uznaniowości w zakresie form i wyboru przez 
państwa członkowskie systemów wsparcia zgodnie z przepisami dyrektywy 2009/28/WE, nie 
istnieje na obecnym etapie potrzeba podejmowania żadnych działań w tym zakresie 
przeciwko temu państwu członkowskiemu.


