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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

As the Parliament has recognised in a series of resolutions, including some based on reports 
from its Committee on International Trade, the promotion of renewable energy and energy 
efficient technology have an important role to play in combating climate change and reducing 
the EU's dependence on external energy sources.  Trade policy can make a significant 
contribution to encouraging the spread of new, environmentally-friendly technologies and 
ensuring that renewable energy is available to the greatest possible number of firms and 
households at a reasonable cost.

Nonetheless the contribution of trade policy is essentially supportive – avoiding unnecessary 
barriers and reducing energy-dependence.  For this reason, the opinion seeks to adopt a 
modest approach, restricting itself to the aspects of the Commission’s proposal that are most 
relevant to international trade.  Equally some of the amendments are intended to indicate a 
broad political orientation, whilst recognising that there can be multiple routes to achieving a 
particular objective.  In these cases, it did not seem practical or useful to seek to trace through 
all the potential consequential amendments.

Most importantly, whilst accepting that renewable energy can make a significant contribution 
to the fight against climate change, this opinion takes as its starting point the maxim "first, do 
no harm".

Biofuels

In this respect, it is clear that the situation has changed significantly since January 2007 when 
the Commission proposed a binding 10% target for the share of renewable energy in petrol 
and diesel in 2020.  Food prices have soared (with the World Bank estimating an average 83% 
increase in the last three years) while a number of developing countries are becoming 
increasingly concerned about whether their populations will have adequate food supplies.  

As World Bank President Robert Zoellick recently observed, “soaring food prices and their 
impact on hunger, malnutrition and development threaten to push 100 million people further 
into poverty. For more than 2 billion people, high food prices are now a matter of daily 
struggle, sacrifice, and, for some, even survival, with no apparent relief in sight. Malnutrition 
threatens to harm not only this generation but the generation to come.”  In addition, 
successive UN rapporteurs on the right to food have expressed concern that diverting 
foodstuffs for fuel production risks causing increased malnutrition.

At the same time, it is estimated that around a quarter of the 2007 US maize crop was used for 
biofuels while the journal Science suggests that the use of maize-based ethanol doubles 
greenhouse gas (GHG) emissions over 30 years.  For these reasons, it seems essential to 
reconsider the binding 10% target and recall that, in its conclusions of March 2007, the 
European Council made this target conditional on the emergence of commercially available 
“second generation” biofuels (from waste products rather than food crops).

This opinion therefore proposes to delay the date for the 10% target and to introduce a review 
clause to allow the target to be revised in the light of progress towards second generation 
fuels.  It also seeks to strengthen the sustainability criteria proposed by the Commission so as 
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to avoid the absurd situation of a policy, which purports to combat climate change, having the 
opposite effect by encouraging deforestation.

In doing this, it acknowledges that, while certification is important, its effectiveness is limited.  
The problem is not only to avoid undisturbed forest being converted for biofuel production –
which the Commission acknowledges as undesirable – but also to avoid existing agricultural 
land being used for biofuel with the food crops or livestock previously occupying that land 
shifting to environmentally sensitive areas.  As a result the certification process needs to be 
much more comprehensive than in the Commission proposal.

Finally it is important that the transport of biofuels or their inputs does not create GHG 
emissions on a scale that undermines the overall environmental benefit.  The most flagrant 
example of this is the so-called “splash and dash” trade whereby biofuels are exported to the 
US and, after the addition of a small amount of mineral oil, re-exported, collecting multiple 
subsidies.  However, as existing anti-dumping and anti-subsidy rules appear to allow action 
against this practice, it appears unnecessary to table specific amendments on that point.

Other issues

While biofuels and their implications for agricultural trade and food security are the most 
important international trade issue raised by this proposal, the trade advantages of advances in 
renewable energy technology should not be overlooked.  We already have examples where 
European firms have gained “first mover” advantages in wind or solar technology which has 
subsequently provided a sound basis for exports and licensing deals.  

The 20% overall renewables target will continue to provide incentives for research and 
technological advances. However care should be taken that nothing in the energy and climate 
change package undermines the ability of member states to use feed-in tariffs, which have 
already demonstrated their effectiveness in promoting renewable energy.  Consideration 
should also be given to using multilateral and bilateral trade negotiations to promote the 
widest possible diffusion of new advances in renewable energy technology.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor (6) Creșterea prețurilor la alimente și 
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obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declarație anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecință, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generație 
vor deveni disponibili în comerț.

penuria alimentară, care afectează în 
special țările în curs de dezvoltare 
vulnerabile, însoțite de incertitudinile 
privind probabilitatea ca biocombustibilii 
de a doua generație să fie disponibili ca 
produs comercial până în 2020, oferă 
motive serioase pentru a pune la îndoială 
oportunitatea obiectivului obligatoriu de 
10% pentru biocombustibili.

Justificare

The European Council’s decision to make the biofuels target conditional on the availability of 
sustainable, commercially viable second generation biofuels provided a necessary safety 
valve whose importance has become ever more apparent as commodity prices have soared.  
The Commission’s determination to maintain its target without regard for changed 
circumstances should not be accepted.  

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina pozițiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu și de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile și o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020. 

(8) În lumina pozițiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu și de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească un 
obiectiv obligatoriu pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile în 
cadrul consumului Uniunii Europene în 
anul 2020 și să se revizuiască orice 
obiectiv privind ponderea energiei 
regenerabile în transporturi până în 2015. 

Justificare

See previous amendment.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
același nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerența specificațiilor 
și a disponibilității combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu ușurință obiectul 
tranzacțiilor comerciale, statele membre 
mai puțin înzestrate în ceea ce privește 
resursele relevante vor putea obține cu 
ușurință combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deși pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să își îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producției interne, este atât 
probabil, cât și de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinație între producția 
internă și importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieții comunitare și, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producția internă și importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale și bilaterale, 
precum și considerentele de ordin 
ecologic, financiar, de securitate 
energetică împreună cu alte aspecte. 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul privind energia regenerabilă în
transporturi să se fixeze la același nivel 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
asigura coerența specificațiilor și a 
disponibilității combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu ușurință obiectul 
tranzacțiilor comerciale, statele membre 
mai puțin înzestrate în ceea ce privește 
resursele relevante vor putea obține cu 
ușurință combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deși pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să își îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producției interne, este atât 
probabil, cât și de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinație între producția 
internă și importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieții comunitare și, după 
caz, să propună un obiectiv revizuit și/sau
măsuri corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producția internă 
și importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale și bilaterale, precum și 
considerentele legate de costurile 
ecologice și sociale, de securitatea
energetică împreună cu alte aspecte. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Pentru a maximiza contribuția 
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biocombustibililor la combaterea 
schimbărilor climatice, ar trebui luate 
măsuri pentru a garanta că materia primă 
este cultivată cât mai aproape posibil de 
instalația de producere a combustibilului;

Justificare

Transport of raw materials and biofuels to production facilities causes additional greenhouse 
gas emissions. This could be avoided by using the nearest possible production facility

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care biocombustibilii și 
alte biolichide se obțin din materii prime 
produse în UE, aceștia ar trebui să 
respecte și cerințele ecologice ale UE 
privind agricultura. Aplicarea acestor 
criterii la importurile din țări terțe nu este 
fezabilă din punct de vedere administrativ 
și tehnic.

(40) Biocombustibilii și alte biolichide ar 
trebui să respecte cerințele ecologice ale 
UE privind agricultura. 

Justificare

The Commission’s proposal would put European farmers at a competitive disadvantage and 
reduce the overall environmental benefits of a shift to biofuels.  Whilst it may not always be 
possible to require third country exporters to meet European standards, this approach should 
not be ruled out a priori.  

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
obiectivul lor global pentru ponderea de 

3. Pentru îndeplinirea obiectivului global 
de 20%, fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
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energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A.

obiectivul lor global pentru ponderea de 
energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A.

Justificare

Although a binding overall EU target of a 20% share of renewable energies by 2020 was 
agreed at the European Council held in Brussels on 8-9 March 2007 on a binding overall EU 
target of a 20% share of renewable energies by 2020, this target is not clearly stated in the 
Commission's proposal.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2025 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

Justificare

The 2020 target date no longer seems appropriate in view of the rapid increase in food 
prices, concern about the availability of adequate food in many developing countries and 
doubts about the date when second generation biofuels will become available on 
commercially viable terms.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Reexaminarea disponibilității 

biocombustibililor de a doua generație
Până la 1 septembrie 2015, Comisia 
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prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind progresele 
înregistrate în legătură cu disponibilitatea 
biocombustibililor de a doua generație 
viabili din punct de vedere economic, 
raport însoțit, după caz, de propuneri de 
revizuire a obiectivului menționat la
articolul 3 alineatul (3) primul paragraf.

Justificare

The Brussels European Council of March 2007 having made the 10% target conditional on 
the commercial availability of sustainable, second generation biofuels, it seems desirable to 
introduce a review clause to allow the target to be adjusted in the light of technological 
developments.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Suspendarea planurilor naționale de 

acțiune
Statele membre pot modifica aplicarea 
planurilor lor naționale de acțiune și își 
pot suspenda obligația de a se conforma 
dispozițiilor articolului 3 alineatul (3) 
dacă prețurile la alimente și la furaje au 
crescut semnificativ.

Justificare

The growing use of agricultural raw materials should not lead to a significant increase in the 
prices of food and feed.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea eficienței de transformare și a 
raportului intrare/ieșire pentru sisteme și 
echipamente în sensul prezentului alineat, 
statele membre recurg la procedurile 
comunitare sau, în absența acestora, la 
procedurile internaționale, în cazul în care 
acestea există.

La evaluarea eficienței de transformare și a 
raportului intrare/ieșire pentru sisteme și 
echipamente în sensul prezentului alineat, 
statele membre recurg la procedurile 
internaționale sau, în absența acestora, la 
procedurile comunitare, în cazul în care 
acestea există.

Justificare

A preference for international standards, where available, is less likely to encounter 
difficulties with regard to the WTO’s Technical Barriers to Trade agreement.  The promotion 
of common international standards should also yield scale economies and thereby encourage 
more rapid international adoption of best-practice technology.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 sau după 
această dată dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin 
decât din resurse durabile, fiind necesar 
ca materiile prime destinate producerii de 
combustibili să poată fi urmărite până la 
sursă,să fie folosite sau adăugate la 
combustibili fosili în cele mai apropiate 
instalații de producere de combustibil, iar 
lanțurile de producție trebuie să fie 
certificate pentru a se garanta, printre 
altele, că:
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(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;

(a) nu există niciun impact negativ 
semnificativ asupra biodiversității;

(aa) nu a fost cauzată o defrișare 
indirectă ca rezultat al producerii de 
biocombustibili pe un teren care anterior 
fusese folosit pentru culturi alimentare, 
această din urmă activitate fiind mutată 
în zone sensibile din punct de vedere 
ecologic cum ar fi pădurile; 

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop. 

(b) materiile prime nu provin din zone 
desemnate în scopul protecției naturii, 
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția de 
materie primă respectivă nu a adus atingere 
acestui scop; 

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(c) materiile prime nu provin din zone de
pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată;

(ca) nu există efecte negative 
semnificative asupra resurselor de apă. 

Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența literei 
(c). O astfel de măsură, destinată 
modificării elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 21 
alineatul (3).

Comisia stabilește criteriile în vederea 
identificării materiilor prime care intră sub 
incidența literelor (a), (aa), (c) și (ca). O 
astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3).

Justificare

To be confident that their impact on the environment will be positive, biofuels should be 
required to meet a positive test of sustainability.  In addition to the points in the Commission 
proposal, it is essential to tackle the risk of biofuels displacing existing food production which 
then relocates to environmentally sensitive regions.  The question of water usage is also 
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crucial if food security is to be assured.  

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Biocombustibilii și alte biolichide 
luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se importă 
și nu se fabrică din materii prime 
importate din țări care aplică taxe la 
export sau restricții cantitative pentru 
astfel de mărfuri, care primesc ajutor 
alimentar internațional sau care fac 
obiectul unor investigații antidumping 
sau antisubvenții inițiate de către 
Comisie;

Justificare

The renewable energy directive will provide incentives – in the form of higher prices – for EU 
and third country producers of biofuels.  However those countries that are already extracting 
economic rents by means of export taxes or restrictions should not have the possibility of 
taking a second financial incentive by means of access to the European market at the expense 
of European taxpayers.  

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu refuză să ia în 
considerare, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și alte 
biolichide care se obțin prin respectarea 
prezentului articol, din alte motive de 
durabilitate.

(6) Statele membre care doresc să 
introducă măsuri de protecție mai stricte 
din motive de durabilitate în scopurile 
menționate la alineatul (1) privind
biocombustibilii și alte biolichide se 
asigură că astfel de măsuri sunt în 
conformitate cu tratatele și le transmite 
Comisiei.
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Justificare

Given the considerable uncertainty about the effectiveness of sustainability standards, 
Member States should have the possibility of setting higher standards, in line with the 
principle of subsidiarity, so that there can be a process of learning from best practice.  This 
would not distort the market given all would still be subject to the obligation in Article 3(3), 
as amended.  This approach is in line with the possibility provided by Article 176 of the 
Treaty.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia raportează anual 
Parlamentului European și Consiliului 
despre acordurile pe care le-a acceptat în 
conformitate cu alineatul (4).

Justificare

Regular reports are required to ensure openness and transparency and to give European 
farmers confidence that they are competing on a level playing field with third country 
producers benefiting from the agreements that may be concluded by the Commission.
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