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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. The proposal for a directive: provisions relating to the transport sector

On 23 January 2008 the Commission submitted a series of initiatives for combating climate 
change, including this proposal for a directive on the promotion of the use of energy from 
renewable sources. In it, the Commission sets out a framework for promoting the use of 
renewables, targeting the electricity, heating and refrigeration, and transport sectors.

In the transport sector the directive sets specific objectives for the use of renewables, 
particularly biofuels and other bioliquids, to reach a share of 10% of total consumption by 
2020. This would make it possible to guarantee uniformity of the technical specifications 
applicable to fuels and their availability, to permit supply both by internal production and by 
imports, to reduce oil dependency and to stimulate European biofuels production, which is 
still quite low owing to high production costs.

The proposal for a directive also puts in place a system for ensuring the environmental 
sustainability of biofuels by means of a set of criteria (Article 15) which must be met if they 
are to comply with the stated aims of the directive and be eligible for financial aid:

- A reduction in greenhouse gas emissions of at least 35%;

- No production from biofuel feedstock obtained from land with high biodiversity value 
(forest undisturbed by human activity, areas designated for nature protection purposes 
or highly biodiverse grassland);

- No conversion of land with high carbon stock, such as wetlands or forests, into biofuel 
production areas.

Article 16 sets up a system for the verification of these criteria for EU-produced and imported 
biofuels.

Article 17 defines the method for calculating the reduction of greenhouse gas emissions for 
the biofuels sector, in accordance with values and methods defined in Annex VII taking 
account of the positive and negative effects of land conversion, such as the uncompensated 
release of some of the carbon contained in the soil.

Article 18 requires the Member States to provide the public with sufficient information on the 
availability of biofuels for transport (indication at sales points of percentages of biofuels, 
blended in mineral oil derivatives, exceeding the limit value of 10%). Diesel containing at 
least 7% by volume of biodiesel must be placed on sale in all filling stations with at least two 
pumps by 31 December 2010, and diesel with at least 10% biodiesel by 31 December 2014.

II. Draftswoman’s position

Your draftswoman has tried to respond to questions concerning the use of biofuels in 
transport and their environmental and economic sustainability, while taking into account the 
current situation both globally, with the rise of raw material prices blamed partly on biofuels, 
and in Europe, with recent decisions by some Member States to suspend production of 
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biofuels. The 10% target is thus increasingly being called into question.

Biofuels should significantly reduce the emission of greenhouse gases, but they also have to 
comply with environmental and social requirements in the agriculture sector and economic 
requirements specific to transport. Biofuels should also be the fuels of the future for all modes 
of transport, including by air and sea, and should not be confined to road transport.  

Concentrating on the articles on biofuels, your draftswoman wishes to deal as a priority with a 
number of particular points:

 The objective of biofuels constituting10% of the fuel needed for transport by 2020 is 
not achievable without a massive use of first-generation biofuels, which give rise to 
major environmental and social problems. Second-generation biofuels still face 
technical and economic uncertainties over their use before 2020. Your draftswoman 
therefore proposes a flexible and progressive approach to achieving this 10% 
objective.

 On environmental and social sustainability criteria, your draftswoman wishes these to 
be compatible with the criteria currently under discussion in the proposal for 
amending Directive 98/70/EC on fuel quality, in line with the report adopted at first 
reading in the ENVI committee on 6 December 2007. In the interests of better 
lawmaking, it would seem necessary to have identical criteria providing a high level of 
social and environmental protection in both proposals.

 Other energy sources besides biofuels should be incorporated into the proposal.

 Regarding comitology, the regulatory procedure with scrutiny should be applied to the 
sustainability criteria in the context of international agreements.    

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate să 

Intensificarea utilizării energiei din surse 
regenerabile pentru transport, în special 
biocarburanţii, dar şi hidrogenul produs 
din surse de energie regenerabile, de 
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îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

exemplu pilele cu combustibil, constituie 
unul dintre cele mai eficiente instrumente 
prin care Comunitatea poate să îşi reducă 
gradul de dependenţă faţă de ţiţeiul 
importat – acolo unde problema siguranţei 
în aprovizionare se resimte cel mai acut - şi 
să influenţeze piaţa combustibililor pentru 
transport.

Justificare

Biofuels are not the only technology which should be taken into account in the calculation of 
the 10% share of renewable energy sources in the transport sector. Other technologies, such 
as hydrogen, also need to be encouraged.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) pentru a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră din Uniunea Europeană şi 
dependenţa acesteia de importurile de 
resurse energetice, dezvoltarea de energii 
regenerabile ar trebui strâns corelată cu
creşterea eficienţei energetice;

Justificare

A precondition for the substantial development of renewable energies is that it should 
significantly reduce total energy consumption (particularly through measures to increase 
energy efficiency).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a adresat Comisiei invitaţia de 
a propune o nouă directivă cuprinzătoare 
privind utilizarea tuturor surselor de 

(36) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a adresat Comisiei invitaţia de 
a propune o nouă directivă cuprinzătoare 
privind utilizarea tuturor surselor de 
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energie regenerabile, care să conţină 
criterii şi dispoziţii destinate garantării 
utilizării şi alimentării durabile cu 
bioenergie. Aceste criterii ar trebui să 
alcătuiască o parte coerentă a unui sistem 
mai larg care să vizeze, de asemenea, şi 
biolichidele, nu doar biocombustibilii. Prin 
urmare, astfel de criterii privind 
durabilitatea ar trebui incluse în prezenta 
directivă. Pentru a evita costurile 
suplimentare pentru economie şi incoerenţa 
ecologică ce ar fi asociată cu o abordare 
inconsecventă, este esenţial ca aceste 
criterii privind durabilitatea 
biocombustibililor să fie aliniate atât la
prezenta directivă, cât şi la Directiva
98/70/CE. Mai mult, Comisia ar trebui ca 
în 2010 să analizeze necesitatea includerii 
şi a altor aplicaţii privind biomasa.

energie regenerabile, care să conţină 
criterii şi dispoziţii destinate garantării 
utilizării şi alimentării durabile cu 
bioenergie. Aceste criterii ar trebui să 
alcătuiască o parte coerentă a unui sistem 
mai larg care să vizeze, de asemenea, şi 
biolichidele, nu doar biocombustibilii. Prin 
urmare, astfel de criterii privind 
durabilitatea ar trebui incluse în prezenta 
directivă. Pentru a evita costurile 
suplimentare pentru economie şi pentru o 
mai bună reglementare comunitară, cu 
scopul de a evita incoerenţa ecologică ce ar 
fi asociată cu o abordare inconsecventă, 
este esenţial ca criteriile privind 
durabilitatea biocombustibililor din
prezenta directivă şi criteriile Directivei
98/70/CE să fie identice. Mai mult, 
Comisia ar trebui ca în 2010 să analizeze 
necesitatea includerii şi a altor aplicaţii 
privind biomasa.

Justificare

The environmental viability criteria proposed by the Commission must be identical with those 
of Directive 98/70/EC on fuel quality, the first reading of which is at a more advanced stage 
than this proposal. It is necessary to avoid any contradiction between the provisions of two 
directives concerning the same sector but based approaching it from different angles.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piaţă 
a unor amestecuri cu conţinut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a energiilor ce provin din 
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor, este necesar, în ceea ce 
priveşte biocombustibilii, să se asigure 
introducerea pe piaţă a unor amestecuri cu 
conţinut mai ridicat de biomotorină în 
motorină decât cele prevăzute de 
standardul EN590/2004.
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Justificare

Biofuels are not the only technology which needs to be taken into account in calculating the 
10% share of energy from renewables in the transport sector. Other technologies, such as 
hydrogen, should also be encouraged.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 48b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48b) Ar trebui să se acorde o atenţie 
specială producţiei de biocombustibili şi 
lanţului logistic, analizând în special 
infrastructura disponibilă, transportul şi 
distribuţia biocombustibililor pe teritoriul 
Uniunii Europene. Lanţul logistic care 
permite furnizarea biocombustibililor este 
un element important pentru respectarea 
obiectivului de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Prin urmare, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de lanţul logistic ar trebui 
să fie o prioritate cheie. Realizarea 
infrastucturilor de producţie, logistică şi 
distribuţie a biocombustibililor ar trebui 
astfel încurajată, în special prin 
intermediul proiectelor finanţate în cadrul 
reţelelor transeuropene de energie.  

Justificare

The use of biofuels in the European Union should go hand in hand with investment efforts, 
e.g. in connection with trans-European energy networks in production, distribution and 
logistics infrastructures, so that the achievement of the objective is not delayed for want of 
infrastructure. Furthermore, if transport routes between the place of production and the place 
of distribution of biofuels are too long, they will be the cause of greenhouse gas emissions 
and risk diminishing the net benefit in terms of emissions reduction.  
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 3 - paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calcularea ponderii energiei obţinute 
din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor, ar trebui luate în 
considerare energiile alternative cum ar fi 
biocombustibilii şi alte biolichide, 
hidrogenul produs din surse de energie 
regenerabile, cum ar fi de exemplu pilele 
cu combustibil sau electricitatea produsă 
din surse de energie regenerabile.  

Justificare

Biofuels are not the only technology which needs to be taken into account in calculating the 
10% share of energy from renewables in the transport sector. Other technologies, such as 
hydrogen, also need be encouraged.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul transporturilor, planurile 
naţionale de acţiune trebuie să conţină, în 
afara măsurilor menţionate la paragraful 
anterior, măsuri specifice pentru 
promovarea lanţului de producţie şi 
logistic privind energiile regenerabile, 
inclusiv biocarburanţii, combustibilii 
gazoşi (precum biometanul), hidrogenul şi 
electricitatea produsă din surse 
regenerabile. Aceste măsuri, eligibile în 
cadrul finanţărilor prevăzute pentru 
reţelele transeuropene de energie, trebuie, 
prin investiţii în infrastructură, să 
faciliteze producţia, transportul şi 
distribuţia energiilor regenerabile direct 
la consumator pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene. Ar trebui, de asemenea, ca 
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statele membre să acorde stimulente 
pentru dezvoltarea infrastructurilor de 
realimentare pentru a crea condiţiile 
necesare pentru o mobilitate durabilă 
extinsă.

Justificare

The use of energy produced from renewable sources must be supported by investment, for 
example through the trans-European energy networks, in production and distribution 
infrastructure and logistics, so that attainment of the objective is not held back by a lack of 
infrastructure.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la reţeaua de electricitate Acces la reţea

Justificare

It's essential that the support scheme offered for the use of biogas for heat and power 
generation should be matched with financially neutral support schemes for the production of 
biomethane of a quality fit for pipeline injection and use in vehicles.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili şi alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică şi socială
pentru biocombustibili şi alte biolichide

Justificare

Requirements regarding social criteria must be incorporated into Article 15, in line with the 
report adopted at first reading by Parliament’s ENVI committee on the amendment of 
Directive 98/70/EC on fuel quality, to ensure that the criteria in the two directives are 
identical. It is necessary to avoid any contradiction between the provisions of two directives 
concerning the same sector but approaching it from different angles.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 16 - Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili şi alte biolichide

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică şi socială pentru 
biocombustibili şi alte biolichide

Justificare

The production of biofuels may cause serious social problems in production areas, 
particularly in non-EU countries. The verification of compliance with criteria by the Member 
States and the Commission must therefore also cover all social as well as environmental 
aspects of biofuels production.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre impun operatorilor 
economici să prezinte informaţii fiabile şi 
să pună la dispoziţia statelor membre, la 
cerere, datele care au fost utilizate pentru 
elaborarea informaţiilor. Statele membre 
solicită operatorilor economici luarea 
măsurilor de elaborare a unui standard 
corespunzător de auditare independentă a 
informaţiilor prezentate de către aceştia şi 
prezentarea de dovezi în acest sens. 
Auditarea verifică dacă sistemele utilizate 
de operatorii economici sunt precise, 
fiabile şi imposibil de fraudat. Auditarea 
evaluează frecvenţa şi metodologia 
prelevării de probe şi robusteţea datelor.

(3) Statele membre impun operatorilor 
economici să prezinte informaţii fiabile 
privind viabilitatea ecologică şi socială a 
biocombustibililor şi a altor biolichide şi 
să pună la dispoziţia statelor membre, la 
cerere, datele care au fost utilizate pentru 
elaborarea informaţiilor. Statele membre 
solicită operatorilor economici luarea 
măsurilor de elaborare a unui standard 
corespunzător de auditare independentă a 
informaţiilor prezentate de către aceştia şi 
prezentarea de dovezi în acest sens. 
Auditarea verifică dacă sistemele utilizate 
de operatorii economici sunt precise, 
fiabile şi imposibil de fraudat. Auditarea 
evaluează frecvenţa şi metodologia 
prelevării de probe şi robusteţea datelor.

Justificare

The production of biofuels may cause serious social problems in production areas, 
particularly in non-EU countries. The verification of compliance with criteria by the Member 



AD\727404RO.doc 11/14 PE404.723v02-00

RO

States and the Commission must therefore also cover all social as well as environmental 
aspects of biofuels production.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 21 alineatul (2). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani.

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 21 alineatul (3). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani.

Justificare

Parliament must be involved, via the regulatory procedure with scrutiny, in ensuring that bi-
and multilateral agreements comply with environmental and social sustainability criteria.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatele (2) şi (3) se aplică, de 
asemenea, benzinei cu conţinut de 
bioetanol.

Justificare

Widespread availability of petrol fuels containing biofuels at all filling stations is essential for 
achieving the target for biofuels.  

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) beneficiile ecologice relative şi 
costurile diferiţilor biocombustibili, 

(a) beneficiile ecologice şi sociale relative 
şi costurile diferiţilor biocombustibili, 
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efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranţei în aprovizionare şi 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producţia internă şi 
importuri;

efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranţei în aprovizionare şi 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producţia internă şi 
importuri;

Justificare

In its reports to the Parliament and Council the Commission should take account of the 
above-mentioned social criteria, not merely the environmental criteria.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune, după caz şi luând în 
considerare informaţiile menţionate la 
literele (a) - (d), luarea de măsuri corective
privind partea de energie produsă din
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor şi privind criteriile de 
mediu şi sociale privind biocombustibilii.

Justificare

The nature of the corrective action needs to be specified, both as regards the share of energy 
produced from renewable sources to be achieved in the transport sector, which may vary 
depending on market developments and scientific progress, and as regards the environmental 
and social criteria to be complied with.  

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 2 - coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bioetanol (etanol produs din biomasă) Bioetanol (etanol produs din biomasă 
şi/sau din fracţiunea biodegradabilă a 
deşeurilor, ce urmează a fi utilizat ca 
biocombustibil)
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Justificare

The definition of bioethanol in the annex to the directive should be brought in line with the 
definition of Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable 
fuels for transport, by adding the reference to the use of waste in the production of biofuels.
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