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spaniolă, în numele „Asociației Naționale de Transport Public – Platforma” 
(„Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma”), privind utilizarea de 
biodiesel în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că Spania nu investește suficient în producția de biodiesel pentru 
transport auto. Acesta consideră că Spania îndeplinește condițiile climatice necesare și are 
terenuri agricole nefolosite care permit producția unei cantități mai mari de biodiesel. Prin 
urmare, petiționarul solicită să fie încurajată cultivarea rapiței, în vederea îmbunătățirii 
calității mediului și să primească un studiu privind situația din Spania, acesta presupunând că 
țara sa nu a depus eforturile necesare în vederea aplicării legislației comunitare privind 
mediul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

„Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE stabilește obiective obligatorii pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în anul 2020, precum și traiectoria orientativă pentru asemenea 
ponderi în perspectiva anului 2020. Obiectivele pentru Spania sunt 20 % energie din surse 
regenerabile în cadrul consumului final brut de energie în 2020 și 10 % energie din surse 
regenerabile în transporturi în 2020. Statelor membre le revine sarcina de a institui schemele 
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de sprijin pentru a contribui la realizarea acestor obiective. A fost necesar ca statele membre 
să adopte un plan național de acțiune în domeniul energiei regenerabile (disponibil la 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) prin care 
să stabilească modul în care intenționează să îndeplinească obiectivele. Planul de acțiune 
spaniol vizează ponderi mai mari de energie regenerabilă decât cele impuse de legislația UE: 
22,7 % în total în 2020 și 13, 6 % în transporturi în 2020. De asemenea, planul de acțiune 
prezintă o creștere semnificativă în ultimii ani, în Spania a utilizării energiei regenerabile în 
transporturi, majoritatea fiind biocombustibili: de la aproximativ 2,5 % în 2008 la 4,6 % în 
2009. În plus, referitor la schemele de sprijin, Spania a stabilit recent obiectivele anuale 
minime obligatorii pentru biocombustibili aferente anilor 2011, 2012 și 2013, și anume 6,2 %, 
6,5 % și, respectiv, 6,5 %. 

Statelor membre le revine sarcina de a institui schemele de sprijin pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor menționate anterior. Statele membre sunt libere să aleagă măsurile –
în limitele legislației UE – prin care să susțină producția și/sau consumul de biocombustibili. 
La nivelul UE, au fost întrerupte măsurile de stimulare a producției agricole de culturi 
specifice pentru biocombustibili: prima la culturile energetice a fost eliminată prin cea mai 
recentă reformă a politicii agricole comune și a încetat să mai existe începând cu 2010. 
Raportul dintre sarcina administrativă pe care o presupunea și nivelul plății făcea din aceasta 
un instrument de sprijin mai puțin eficient decât schemele aplicate de statele membre pentru 
sprijinirea producerii sau consumului de biocombustibili/bioenergie. În plus, pentru a le 
permite agricultorilor să își valorifice la maximum potențialul de producție a fost eliminată 
cerința ca agricultorii care cultivă terenuri arabile să își lase 10 % din acestea necultivate.

Uniunea Europeană susține dezvoltarea biocombustibililor în cadrul celui de-al șaptelea
program-cadru și al programului „Energie inteligentă – Europa” pentru a depăși obstacolele 
legate de tehnologie și/sau de piață. Asemenea obstacole există în special pentru 
biocombustibilii avansați și pentru biorafinării. În cadrul celui de-al șaptelea program-cadru 
se pot sprijini proiecte referitoare la biodiesel și unele chiar sunt sprijinite în prezent, de 
exemplu cele privind producția de biodiesel din alge și din arborele de jatropha, cu accent mai 
degrabă pe producția de materie primă decât pe tehnologia de conversie (de exemplu, 
proiectul „ECODIESEL” 2008-2011) sau explorarea utilizării profitabile a coprodusului 
producției de biodiesel, glicerina (de exemplu, proiectele în derulare GLYFINERY și 
SUPERMETHANOL). Cu toate acestea, având în vedere maturitatea procesului tradițional al 
producției de biodiesel din semințe de rapiță, este imposibil ca acest proces să intre sub 
incidența programului-cadru. În conformitate cu programul „Energia inteligentă – Europa”, 
Comisia Europeană a cofinanțat diferite proiecte în vederea promovării producției și utilizării 
biocombustibililor și biodieselului, în Europa. Aceste proiecte au vizat depășirea barierelor 
netehnologice care pun în pericol producția și consumul pe scară largă de biocombustibili și 
biodiesel în Europa. Unele dintre aceste proiecte au fost aplicate parțial în Spania: proiectul 
IEE „Bio-Nett” (2006-2008) a vizat dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare locale reunind 
furnizorii și utilizatorii, precum și promovarea utilizării într-o mai mare măsură a 
biocombustibililor lichizi, în regiunea Murcia. O activitate specifică a acestui proiect a fost 
oferirea de instruire pentru agricultori privind potențialul economic și agricol al 
biocombustibililor. În Cantabria, proiectul IEE „Bionic” (2007-2010) a avut drept scop 
crearea de rețele locale pentru promovarea producției și consumului regional de 
biocombustibili cu scopul de a disemina cele mai bune practici și dezvoltarea strategiilor 
regionale practice privind biocombustibilii. În provinciile Ávila, Burgos și Huelva, proiectul 
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IEE „PROBIO” (2007-2009) a vizat înființarea unor piețe sigure de biocombustibili prin 
analizarea potențialului biocombustibililor, prin încheierea de parteneriate locale, facilitarea 
acordurilor comerciale și în final instruirea agricultorilor privind avantajele producției de 
biocombustibili. În Aragón, proiectul IEE „Adore It” (2008-2011) vizează creșterea utilizării 
biocombustibililor în domeniul transporturilor prin crearea unei cereri substanțiale pe piață de 
biocombustibili aflați în stare pură și sub formă de amestec, în principal din partea marilor 
proprietari de parcuri de mijloace de transport. O activitate specifică a proiectului „Adore It” 
are ca obiectiv corelarea cultivării la nivel regional a culturilor energetice cu producția de 
biocombustibili în același loc, implicând în mod direct sectorul agricol în producția de 
biocombustibili.

Concluzii

Atâta timp cât nu s-a demonstrat faptul că Spania și-a încălcat traiectoria pentru obiectivul 
2020 privind energia din surse regenerabile din domeniul transporturilor și dată fiind marja de 
apreciere de care beneficiază statele membre cu privire la formele și alegerea schemelor de 
sprijin acceptate de Directiva 2009/28/CE, în prezent nu este necesar să se intenteze nicio 
acțiune în acest sens împotriva acestui stat membru. 


