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Ref.: Petiția nr. 1496/2010 adresată de Dominik Lewe, de cetățenie germană, 
privind definiția biocarburantului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită norme noi care să reglementeze biocarburantul și o redefinire a acestuia, 
susținând că până în prezent nu s-a ținut seama de caracterul durabil al biocarburantului și de 
impactul acestuia asupra mediului. El își exprimă îngrijorarea cu privire la defrișările și la 
pierderea biodiversității cauzate de producția de biocarburanți ca aditiv obligatoriu. Consideră 
că produsul ar trebui să fie considerat biocarburant doar în cazul în care acesta are un impact 
mai redus asupra mediului decât carburantul convențional. Acesta consideră că acei carburanți 
produși din păduri plantate special în acest scop și din metan natural sunt biocarburanți 
autentici.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul solicită norme noi care să reglementeze biocarburantul, susținând că până în 
prezent nu s-a ținut seama de caracterul durabil al biocarburantului și de impactul acestuia 
asupra mediului. El își exprimă îngrijorarea cu privire la defrișările și la pierderea 
biodiversității cauzate de producția de biocarburant. Mai mult, acesta este în favoarea unei 
redefiniri a „biocarburanților”, susținând că biocarburanții (carburanți lichizi proveniți din 
biomasă) ar trebui să fie numiți „biocarburanți” numai dacă amprenta lor biologică globală 
(„biologishcer Rucksack”) este mai mică decât a carburanților convenționali.



PE473.741v01-00 2/3 CM\879015RO.doc

RO

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Legislația UE definește „biocarburantul” ca fiind un „combustibil lichid sau gazos pentru 
transport, produs din biomasă”. Această definiție se referă doar la originea biologică a 
carburantului și, în sine, nu este menită să emită o judecată de valoare cu privire la meritele 
carburanților în cauză în raport cu mediul (sau altele). Comisia nu împărtășește opinia potrivit 
căreia biocarburanții, prin definiție, nu pot fi decât „benefici” sau „superiori” față de 
carburanții convenționali. Dimpotrivă, producția de biocarburanți poate avea un impact 
semnificativ asupra mediului. Acesta este motivul pentru care UE a stabilit criterii de 
durabilitate pentru biocarburanți, prin intermediul Directivelor privind energia regenerabilă și 
calitatea carburanților1.

Aceste criterii se referă la reducerea la minimum a gazelor cu efect de seră în comparație cu 
carburanții fosili, la conservarea terenurilor cu stocuri mari de carbon (inclusiv zone 
împădurite în permanență), precum și la terenuri cu valoare ridicată în materie de 
biodiversitate. Biocarburanții luați în considerare în conformitate cu mandatele stabilite în 
directiva menționată mai sus, indiferent dacă materiile prime au fost cultivate în interiorul sau 
în afara teritoriului UE, trebuie să respecte criteriile de durabilitate pentru a fi luați în 
considerare la realizarea obiectivelor acestor directive sau pentru a fi eligibili pentru schemele 
de sprijin ale statelor membre pentru biocarburanți.

În plus, Directiva privind energia regenerabilă promovează în special biocarburanții produși 
din deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material ligno-celulozic, 
solicitând ca contribuția acestora să fie considerată dublă față de cea adusă de alți 
biocarburanți la atingerea obiectivului de 10 % stabilit de directivă pentru ponderea energiei 
regenerabile în transporturi și față de obligațiile privind energia regenerabilă impuse de statele 
membre operatorilor economici.

În plus, în conformitate cu Directiva privind energia regenerabilă și cu Directiva privind 
calitatea carburanților, la 22 decembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat un raport privind 
schimbarea indirectă a utilizării terenului în legătură cu biocarburanții și la biolichidele2

referitor - printre altele - la analiza efectuată asupra efectelor globale ale gazelor cu efect de 
seră, precum și la stabilirea abordării Comisiei Europene cu privire la acest subiect. În 
prezent, Comisia finalizează evaluarea impactului unei potențiale propuneri legislative de 
modificare a Directivei privind energia regenerabilă și a Directivei privind calitatea 
carburanților cu privire la schimbarea indirectă a utilizării terenului.

                                               
1 Directiva 2009/28/CE 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 
(Text cu relevanță pentru SEE), JO L 140, 5.6.2009; Directiva 2009/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce 
privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 
1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele 
de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE, JO L 140, 5.6.2009.
2 COM (2010) 811, disponibil la adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0811:FIN:RO:PDF.
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Concluzie

Petiționarul nu pare să cunoască noul cadru juridic aflat deja în vigoare la nivelul UE cu 
privire la durabilitatea biocarburanților. O explicație pentru acest lucru poate fi faptul că 
statele membre au trebuit să transpună această legislație la 5 decembrie 2010, cu doar o zi 
înainte de depunerea petiției, astfel încât efectele noului cadru al UE ar putea să nu fie încă 
vizibile pentru petiționar. Comisia nu este de acord cu faptul că termenul de „biocarburant” ar 
trebui să fie rezervat acelor carburanți care sunt oarecum superiori alternativelor 
convenționale. O astfel de abordare ar fi în conflict cu legislația în vigoare și cu terminologia 
convențională și ar crea un vid în definiție.


