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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a recunoscut importanța promovării energiei din surse regenerabile 
pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea dependenței UE de surse externe de 
energie. Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și 
Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei vizează tocmai atingerea acestor 
obiective, stabilind obiective specifice privind energia din surse regenerabile, care au dus la o 
cerere suplimentară de biocombustibili. Cu toate acestea, scopul principal al celor două 
directive se află în pericol de a fi subminat de efectul schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (ILUC), care poate anula reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră aferentă 
biocombustibililor individuali în raport cu combustibilii fosili pe care îi înlocuiesc.
Prezentul aviz recunoaște, pe de o parte, importanța abordării în funcție de factori în contextul 
ILUC pentru a asigura reducerea efectivă a emisiilor de gaze cu efect de seră și, astfel, a 
promovării consumului biocombustibililor avansați cu care este asociat efectul ILUC; pe de 
altă parte, vizează protejarea investițiilor pe care le-a făcut sectorul industrial din Uniune în 
biocombustibilii convenționali, în temeiul stimulentelor acordate de UE.
Avizul nu abordează aspectele tehnice ale calculului efectului ILUC, care s-a dovedit, totuși, 
controversat. Se axează numai pe aspectele legate de comerț ale propunerii Comisiei. În acest 
sens, avizul revizuiește obiectivele specifice propuse de Comisie în ceea ce privește 
biocombustibilii convenționali și avansați, care trebuie îndeplinite până la 31 decembrie 2020. 
Se propunere mărirea ponderii biocombustibililor convenționali în cadrul obiectivului de 
10 % privind consumul de energie din surse regenerabile în domeniul transporturilor în 2020 
în fiecare stat membru de la 5 % la aproximativ 7,5 %, în timp ce procentul rămas de 2,5 % ar 
trebui rezervat biocombustibililor avansați. Aceste cifre țin seama pe de o parte de capacitatea 
de producție a Uniunii planificată până în 2020 în ceea ce privește combustibilii convenționali 
și, prin urmare, de nevoia de a proteja investițiile existente din acest sector, îndeosebi în 
contextul ratei ridicate a șomajului și al crizei economice prin care trecem în prezent, și pe de 
altă parte de capacitatea actuală limitată de producție a industriei Uniunii în ceea ce privește 
biocombustibilii avansați, care, prin urmare nu poate duce în mod realist la îndeplinirea 
obiectivului propus de Comisie, și anume 5 %. 
Stabilind o subcotă pentru ponderea etanolului în consumul final de biocombustibili 
convenționali, propunerea recunoaște, de asemenea eficiența sa ecologică mai mare decât cea 
a biomotorinelor. Limita de 5 % pentru biocombustibilii convenționali ar trebui să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 2021, permițându-i-se astfel sectorului industrial al Uniunii să-și 
adapteze producția în consecință până atunci. În scopul promovării investițiilor în 
biocombustibilii avansați, avizul subliniază faptul că stimulentele pentru biocombustibili, care 
și pe baza estimărilor privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor nu generează 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră și sunt produși din culturi utilizate 
pentru alimente și furaje, nu ar trebui acordate de la 1 ianuarie 2021.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii avansați, 
cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și 
alge, contribuie mult la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari, în parte din 
cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 
biocombustibililor avansați față de cea a 
biocombustibililor convenționali, în 
vederea atingerii obiectivului de 10% în 
sectorul transporturilor stabilit în Directiva 
2009/28/CE. În acest context, numai
biocombustibilii avansați cu impact 
estimat scăzut în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
și cu reduceri semnificative ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca 
parte a cadrului de politică post 2020 
privind energia din surse regenerabile.

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii avansați, 
cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și 
alge, contribuie mult la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari, în parte din 
cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin stabilirea unui obiectiv 
distinct de cel puțin 2,5 % pentru 
biocombustibilii avansați în cadrul
obiectivului de 10% privind consumul de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor, astfel cum a fost stabilit în 
Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
biocombustibilii cu impact estimat scăzut 
în ceea ce privește schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și cu reduceri 
semnificative ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră ar trebui sprijiniți ca parte a 
cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile. Într-un 
astfel de cadru, obiectivul de 2,5 % pentru 
biocombustibilii avansați ar trebui 
majorat până la 5 % începând cu 1 
ianuarie 2021. Cu toate acestea, pentru a 
evita denaturări ale pieței, și fraude legate 
de producerea de biocombustibili 
avansați, și aceștia ar trebui să respecte 
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aceleași criterii relevante de 
sustenabilitate ca și biocombustibilii 
convenționali.

Or. en

Justificare

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia ar trebui să ia măsurile 
adecvate pentru a asigura o concurența 
loială din partea exportatorilor de 
biocombustibili din țările terțe în Uniune, 
în conformitate cu normele Uniunii 
privind instrumentele de apărare 
comercială.

Or. en

Justificare

Piața biocombustibililor face obiectul unor practici neloiale din partea țărilor terțe (de 
exemplu au fost impuse taxe antidumping de către UE asupra importurilor de bioetanol din 
SUA la 18 februarie 2013, iar la 29 august 2012, Comisia a lansat o anchetă antidumping 
privind importurile de biomotorină din Argentina și Indonezia). Prin urmare, este important 
să se sublinieze faptul că trebuie asigurată concurența loială pe piața biocombustibililor.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere contribuția 
semnificativă a etanolului la atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în special în sectorul 
transportului rutier, ar trebui stabilit un 
obiectiv specific de cel puțin 3 % din 
consumul global de biocombustibili 
convenționali în domeniul transportului.

Or. en

Justificare

Știința emergentă confirmă faptul că etanolul are o contribuție importantă la decarbonizarea 
transportului rutier. Prin urmare, pentru a evita situația în care întreaga pondere pentru 
biocombustibilii convenționali este asigurată în principal de biomotorină, trebuie stabilită o 
subcotă pentru etanol.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 7,5 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) le permite statelor 
membre să îndeplinească obiectivul global 
de 10% fără a submina accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013. Prin urmare, prezenta 
directivă de modificare nu afectează 
așteptările legitime ale operatorilor acestor
instalații.

Or. en
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Justificare

Limita de 7,5 % pentru biocombustibilii convenționali nu subminează accesul la piața 
biocombustibililor al instalațiilor aflate în funcțiune înainte de sfârșitul anului 2013. O 
perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020, cu o limită de 7,5 % în loc de cea de 5 %, 
este mai adecvată pentru toți operatorii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele VIII 
și V la Directiva 2009/28/CE și, respectiv, 
la Directiva 98/70/CE, în lumina adaptării 
la progresul științific și tehnic. În acest 
scop, și în cazul în care acest lucru este 
justificat de cele mai recente dovezi 
științifice disponibile, Comisia ar trebui să 
ia în considerare posibilitatea de a revizui 
factorii propuși, per grup de culturi, 
aferenți schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor, de a introduce factori la 
niveluri de dezagregare superioare, precum 
și de a include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele VIII 
și V la Directiva 2009/28/CE și, respectiv, 
la Directiva 98/70/CE, în lumina adaptării 
la progresul științific și tehnic. În acest 
scop, și în cazul în care acest lucru este 
justificat în temeiul celor mai recente 
dovezi disponibile bazate pe cel mai fiabil 
model științific, Comisia ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea de a revizui 
factorii propuși, per grup de culturi, 
aferenți schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor, de a introduce factori la 
niveluri de dezagregare superioare, precum 
și de a include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. en

Justificare

Este esențial să se folosească cel mai fiabil model științific pentru a calcula valorile ILUC.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i). la alineatul (4), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text: 
(4) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transporturi 
în 2020 reprezintă cel puțin 10 % din 
consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv 
și că datorită contribuției semnificative a 
etanolului la realizarea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în special în transportul rutier, 
ponderea etanolului este de cel puțin 3 % 
din consumul global de biocombustibili 
convenționali.

Or. en

Justificare

Știința emergentă confirmă faptul că etanolul are o contribuție importantă la decarbonizarea 
transportului rutier. Prin urmare, pentru a evita situația în care întreaga pondere pentru 
biocombustibilii convenționali este asigurată în principal de biomotorină, trebuie stabilită o 
subcotă pentru etanol.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul ii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi 
de plante zaharoase și de plante 
oleaginoase nu trebuie să fie mai mare de 
5%, ponderea estimată la sfârșitul anului 
2011, din consumul final de energie în 

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de furaje enumerate în 
anexa IX părțile A și B este de cel puțin 
2,5 % din consumul final de energie în 
transporturi în 2020. Cu toate acestea, de 
la 1 ianuarie 2021, ponderea energiei 
generate de biocombustibilii produși pe 
bază de furaje enumerate în anexa IX 



PA\931417RO.doc 9/11 PE508.023v01-00

RO

transporturi în 2020. părțile A și B este de cel puțin 5 % din 
consumul final de energie în transporturi.

Or. en

Justificare

Obiectivul de 2,5 % pentru biocombustibilii avansați în cadrul obiectivului global de 10 % 
privind consumul de energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor reprezintă un 
prag care poate fi atins în mod realist de către producția industriei din Uniune. De fapt, 
biocombustibilii avansați nu vor fi comercializați de către sectorul industrial al Uniunii mai 
devreme de 2019.

În plus, investițiile făcute de sectorul industrial al Uniunii în biocombustibilii convenționali 
trebuie protejate. Capacitatea de producție a Uniunii este de fapt de peste 5 % și importurile 
ar trebui, de asemenea, luate în calcul.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1), al doilea paragraf se 
elimină.

Or. en

Justificare

Pentru biocombustibilii avansați se primesc aceleași stimulente ca pentru biocombustibilii
convenționali și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul acelorași cerințe, după caz, pentru a 
se crea condiții de concurență echitabile. Pentru a asigura caracterul executoriu al 
sistemului, controalele trebuie să fie riguroase și să se aplice în cazul tuturor 
biocombustibililor.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
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prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune și mai recente dovezi 
științifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce privește limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producției de biocombustibili și biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoțit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi științifice
disponibile, pentru introducerea factorilor 
estimați aferenți emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
în criteriile de durabilitate aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2021, precum și de 
o examinare a eficacității stimulentelor 
prevăzute pentru biocombustibilii obținuți 
din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune și mai recente dovezi 
disponibile bazate pe cel mai fiabil model 
științific, eficacitatea măsurilor introduse 
de prezenta directivă în ceea ce privește 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
legate de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor asociate producției de 
biocombustibili și biolichide. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de o propunere 
legislativă bazată pe cele mai bune dovezi 
disponibile furnizate în temeiul celui mai 
fiabil model științific, pentru introducerea 
factorilor estimați aferenți emisiilor legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor în criteriile de durabilitate 
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021, 
precum și de o examinare a eficacității 
stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obținuți din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE. Dacă este adoptată, o astfel 
de propunere legislativă nu intră în 
vigoare înainte de 1 ianuarie 2021.
Stimulentele pentru biocombustibili care, 
și pe baza estimărilor privind schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor, nu 
generează reduceri semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră și sunt 
produși din culturi utilizate pentru 
alimente și furaje, nu se acordă de la 1 
ianuarie 2021.

Or. en

Justificare

Este esențial să se folosească cel mai fiabil model științific pentru a calcula valorile ILUC, 
întrucât factorii ILUC vor fi incluși în criteriile de sustenabilitate. De la 1 ianuarie 2021, 
după o perioadă de tranziție pentru industrie, producția biocombustibililor convenționali nu 
ar trebui să beneficieze de stimulente în defavoarea biocombustibililor avansați. Această 
măsură se propune pentru a evita denaturarea prețurilor pe piața globală a alimentelor și ca 
stimulent pentru consumul unor biocombustibili mai sustenabili.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28
Anexa IX – partea A – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Paie. eliminat

Or. en

Justificare

În lumina implicațiilor pe care le va avea cu siguranță producția de biocombustibili avansați 
pe bază de paie asupra prețului acestui tip de furaj, folosit pe scară largă în agricultură, se 
consideră că este mai potrivită dubla calculare. A se vedea, de asemenea, amendamentul la 
anexa IX partea B.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28
Anexa IX – partea B – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Paie.

Or. en

Justificare

În lumina implicațiilor pe care le va avea cu siguranță producția de biocombustibili avansați 
pe bază de paie asupra prețului acestui tip de furaj, folosit pe scară largă în agricultură, se 
consideră că este mai potrivită dubla calculare. A se vedea, de asemenea, amendamentul la 
anexa IX partea A.


