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Obiect: Criterii de sustenabilitate pentru biocombustibili și biomasă

1. Un proiect de comunicare a Comisiei în care sunt formulate îndrumări privind 
implementarea criteriilor de sustenabilitate pentru biocombustibili suscită îngrijorare sub mai 
multe aspecte legate de integritatea mediului din perspectiva modului de interpretare a 
schemei de sustenabilitate în conformitate cu opiniile Comisiei. Îndrumările din proiect 
sugerează inter alia că plantațiile pentru ulei de palmier ar putea fi considerate drept zone 
împădurite continue și, astfel, transformarea pădurilor tropicale în plantații pentru ulei de 
palmier ar satisface criteriile de sustenabilitate stipulate în directiva privind energiile 
regenerabile și, în consecință, în directiva privind calitatea carburanților. Ar putea Comisia să 
clarifice modul în care interpretează criteriile stabilite în directiva privind energiile 
regnerabile, în special în ceea ce privește definiția zonelor împădurite continue?

2. La insistențele Parlamentului European, conform uneia dintre prevederile directivei privind 
energiile regenerabile, Comisia are obligația de a evalua efectele schimbării indirecte a 
utilizării terenului și de a propune măsuri concrete de reducere a emisiilor de gaze de seră 
generate în acest fel (ILUC). Ar putea Comisia să ofere explicații privind progresele 
înregistrate în ceea ce privește introducerea unui factor ILUC în calculul GHG în cazul 
biocombustibililor?

3. Directiva privind energiile regenerabile impunea Comisiei să întocmească, până în 2009, un 
raport privind cerințele pentru o schemă de sustenabilitate destinată aplicațiilor energetice ale 
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biomasei însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative. Ar putea Comisia să ofere explicații 
privind întârzierea înregistrată în cazul respectivului raport și să prezinte succint rezultatele
consultărilor cu părțile interesate? Intenționează Comisia să propună criterii de sustenabilitate 
obligatorii pentru aplicațiile energetice ale biomasei?


