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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0140/2012, adresată de Peter Marek, de cetățenie germană, privind 
carburanții fără materii alimentare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o legislație europeană care să vizeze interzicerea adăugării de materii 
alimentare în carburanții pentru vehiculele cu motor (bioetanol etc.) sau care, cel puțin, să 
impună menționarea procentului exact de materii alimentare vegetale adăugate. În prezent, se 
utilizează doar mențiunea „până la”. Petiționarul susține că adăugarea de materii alimentare 
nu constituie o practică responsabilă din punct de vedere ecologic, economic și etic. Acesta 
solicită fabricarea a cel puțin unui carburant fără materii alimentare pentru persoanele care nu 
doresc să încurajeze utilizarea de astfel de materii pentru producerea de energie. Potrivit 
acestuia, există metode mai bune și mai eficiente pentru fabricarea carburanților, de exemplu 
cu ajutorul celulelor fotovoltaice și al energiei eoliene. Petiționarul se întreabă, de asemenea, 
în ce anume constă politica de combatere a foametei a Uniunii Europene, având în vedere 
creșterea prețurilor la produsele alimentare și pierderea diversității din cauza schimbării 
destinației terenurilor agricole.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Parlamentul European și Consiliul au adoptat în aprilie 2009 o directivă privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile („Directiva privind energia din surse regenerabile”), 
în cadrul pachetului „climă și energie” al UE, care vizează combaterea schimbărilor climatice 
și creșterea securității energetice a UE, promovarea dezvoltării și a inovării, precum și 
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asigurarea de oportunități pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltarea regională, în special 
în zonele rurale și izolate. Directiva include, pe lângă obiectivul general de 20 % stabilit 
pentru ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, un obiectiv de 10 % pentru fiecare 
stat membru în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în 
transporturi în 20201.

Punerea în aplicare a directivei, inclusiv conceperea sistemelor de sprijin care promovează 
dezvoltarea de energii din surse regenerabile este responsabilitatea statelor membre. Conform 
planurilor naționale de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile pe care statele 
membre le-au prezentat în temeiul directivei, acestea intenționează să utilizeze aproximativ 
8 % biocombustibili de prim[ generație, 1 % biocombustibili de a doua generație și 1 % 
energie electrică regenerabilă, aceasta din urmă fiind utilizată în cea mai mare parte în 
transportul feroviar și mai puțin în cel rutier.

Directiva UE privind energia din surse regenerabile oferă un cadru de reglementare clar 
privind durabilitatea biocombustibililor, care urmează a fi aplicat în toate statele membre ale 
UE. De asemenea, sunt incluse dispoziții identice în Directiva UE privind calitatea 
carburanților, care stabilește specificațiile minime pentru carburanți, din rațiuni legate de 
protecția sănătății și a mediului, și stabilește un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES) generate pe durata ciclului de viață2.

Regimul UE de durabilitate a biocombustibililor este cel mai complet și mai avansat sistem 
utilizat în prezent la nivel mondial și se aplică în egală măsură biocombustibililor produși 
intern și celor importanți. Criteriile UE privind durabilitatea biocombustibililor impun ca 
biocombustibilii să economisească o cantitate minimă de gaze cu efect de seră (GES), 
comparativ cu combustibilii fosili. Mai mult decât atât, se aplică restricții în ceea ce privește 
terenul utilizat pentru cultivarea biocombustibililor. Aceste restricții sunt destinate în principal 
conservării biodiversității și protecției solurilor bogate în carbon. Aplicarea acestor criterii 
este asigurată de către statele membre în care se utilizează biocombustibili. În plus, prin 
intermediul unor sistemelor voluntare de certificare a biocombustibililor și al cerințelor de 
monitorizare și raportare, sunt abordate o serie de aspecte sociale și de mediu legate de 
producția de biocombustibili, inclusiv mediul, aspecte legate de siguranța alimentară și 
utilizarea apei, a terenurilor și a resurselor solului.

Conform articolului 17 alineatul (7) din Directiva privind energia din surse regenerabile, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului, din doi în doi ani, rapoarte 
referitoare la impactul cererii crescute de biocarburanți asupra durabilității sociale în 
Comunitate și în țările terțe, la impactul politicii comunitare în domeniul biocombustibililor 
asupra disponibilității produselor alimentare la prețuri accesibile, dar și la alte aspecte mai 
cuprinzătoare referitoare la dezvoltare. Primul raport bienal al Comisiei va fi publicat până la 
sfârșitul anului 2012. Raportul va fi disponibil pe site-ul web al Comisiei dedicat energiei din 
surse regenerabile: http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm.

La nivelul UE, sprijinul este acordat prin stimulente atât legislative, cât și financiare, cu 
scopul de a facilita dezvoltării și implementarea tehnologiilor pentru producția la scară largă 

                                               
1 Directiva 2009/28/CE.
2 Directiva 2009/30/CE.
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de biocombustibili avansați proveniți din culturi nealimentare, precum și pentru tehnologiile 
din sectorul transporturilor care utilizează alte surse regenerabile de energie (cel puțin parțial), 
cum ar fi autovehiculele electrice pe bază de hidrogen sau biometan. Comisia preconizează că 
primele uzine comerciale producătoare de biocombustibili avansați pe bază de culturi 
nealimentare vor contribui cu până la 4 % din necesarul de energie pentru transport până în 
20201.

Comisia tratează cu seriozitate preocupările consumatorilor cu privire la calitatea și 
transparența informațiilor privind carburanții pentru transport. Directiva privind calitatea 
carburanților, menționată mai sus, impune statelor membre obligația de a asigura informarea 
corespunzătoare a consumatorilor cu privire la conținutul de biocombustibil din benzină și 
biodiesel. Cu toate acestea, respectând principiul subsidiarității, în prezent legislația 
europeană nu definește în detaliu modul în care trebuie pusă în aplicare această dispoziție. 
Statele membre sunt responsabile pentru punerea ei în aplicare. În 2012, Comisia a purtat 
dialoguri cu părțile interesate în ceea ce privește modalitățile de îmbunătățire a etichetării 
carburanților la pompă.

Concluzii

Comisia consideră că biocombustibilii pot aduce o contribuție pozitivă la obiectivele 
Strategiei UE 2020 în domeniul climatic și energetic dacă vor fi abordate în mod 
corespunzător toate aspectele legate de durabilitate. Aspectele sociale și de mediu legate de 
producția de biocombustibili sunt abordate în legislația UE. La nivelul UE, se oferă sprijin în 
favoarea dezvoltării și implementării biocombustibililor avansați și a carburanților alternativi 
pentru transport.

Directiva privind calitatea carburanților impune statelor membre obligația de a asigura 
informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la conținutul de biocombustibil din 
benzină și biodiesel. Statele membre sunt responsabile pentru punerea în aplicare a acestei 
dispoziții.
În prezent, la nivelul UE nu există standarde armonizate pentru etichetarea carburanților pentru 
transportul rutier oferiți la pompă. În 2012, Comisia a purtat dialoguri cu părțile interesate în 
ceea ce privește modalitățile de îmbunătățire a etichetării carburanților la pompă.

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia este de părere că preocupările
petiționarului sunt abordate în mod adecvat în legislația și politicile UE.

                                               
1 Comunicarea intitulată „Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”, 
COM(2012)0271.


