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Subiect: Petiția nr. 0145/2019, adresată de Ismael Antonio López Pérez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociației de Mediu „Petón do Lobo”, prin care solicită 
informații cu privire la o revizuire a împrumutului acordat de BEI 
întreprinderii Greenalia Biomass Power Curtiz-Teixeiro (La Coruña, 
Galicia) 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o investigație a împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiții 
(BEI) societății Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro S.L.U. pentru centrala sa pe bază de 
biomasă din Curtis. Petiționarul se plânge de lipsa de transparență a proiectului și consideră că 
acesta promovează un model de exploatare forestieră intensivă bazată pe producția de cherestea, 
cu valoare adăugată mică, folosind plantații de arbori precum eucaliptul. Petiționarul subliniază 
faptul că societatea este tot mai mult împotriva producerii de energie electrică din biomasă 
forestieră, din cauza efectelor sale nocive asupra biodiversității din munții Galiciei și a emisiilor 
de CO2.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] [(fostul articol 216 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 septembrie 2019

Potrivit informațiilor publice disponibile, proiectul în chestiune implică conceperea, 
construirea, punerea în funcțiune și întreținerea unei centrale electrice pe bază de biomasă cu o 
putere de 50 de megawați (MWe). Centrala ar urma să fie construită într-un parc industrial, pe 
un teren viran situat în Curtis-Teixeiro, orașul La Coruña, Galicia, Spania. Materia primă 
folosită de centrala electrică o constituie reziduurile forestiere, care vor proveni din regiune. 
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Energia electrică produsă va alimenta rețeaua publică prin intermediul unei stații de distribuție 
situate în zona industrială.

Conform informațiilor furnizate de BEI, promotorul proiectului se angajează de asemenea să 
folosească doar biomasă care corespunde următoarelor criterii de durabilitate: 

- biomasa forestieră folosită în proiect trebuie să fie conformă cu Regulamentul UE 
privind lemnul1;

- biomasa folosită în proiect trebuie să se înscrie într-un lanț de custodie transparent și 
credibil, precum și să respecte criteriile de durabilitate a biomasei, astfel cum sunt 
definite în Directiva privind energia din surse regenerabile2 (după caz); 

- promotorul se angajează că, în zonele forestiere pe care le gestionează în mod direct sau 
indirect, biomasa folosită în proiect va fi certificată de către Consiliul de administrare a 
pădurilor (FSC) și de Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul 
forestier (PEFC) sau, cel puțin, că va aplica toate principiile și criteriile FSC și PEFC în 
acele zone care nu sunt încă certificate; 

- biomasa importată din afara UE nu poate fi folosită în proiect;

- biomasa provenită din plantații irigate nu poate fi folosită în proiect.

UE este angajată în asigurarea durabilității bioenergiei. Totodată, UE face progrese în ceea ce 
privește obiectivele energetice și climatice stabilite pentru anii 2020 și 2030. Mai mult decât 
atât, UE continuă consolidarea uniunii energetice, bazată pe o energie sigură, accesibilă și 
durabilă. Bioenergia – cea mai mare sursă de energie regenerabilă în UE la ora actuală – poate 
contribui în mod semnificativ la îndeplinirea unui astfel de scop. Cu toate acestea, Comisia 
recunoaște că beneficiile climatice ale bioenergiei sunt condiționate de producerea de manieră 
durabilă a materiei prime pentru biomasă, precum și de utilizarea eficientă a materiei prime în 
producerea de energie. 

Articolul 17 din Directiva privind energia din surse regenerabile prevede criterii de durabilitate 
obligatorii doar pentru biocombustibili și biolichide, dar nu și pentru biomasa solidă sau 
biogazul utilizat pentru generarea de căldură și de energie electrică. Astfel, aceste criterii de 
durabilitate prevăzute la nivelul UE cer, pe de o parte, ca energia obținută din biocombustibili 
și biolichide să fie inclusă în obiectivele naționale și europene în materie de energie provenită 
din surse regenerabile și, pe de altă parte, acești combustibili să fie eligibili pentru sprijin 
financiar. În cadrul raportului său fără forță obligatorie din 2011 [SEC(2010) 66 final]3, Comisia 
recomandă statelor membre să aplice criteriile existente de durabilitate stabilite la nivelul UE și în cazul 
biomasei solide și al celei gazoase utilizate pentru producerea de căldură și de energie electrică. 

1 Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire 
a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (Text cu relevanță pentru 
SEE), JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34.
2 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului 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, pp. 16–62.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0011 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0011
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În ceea ce privește perioada de după 2020, Directiva reformată privind energia din surse regenerabile 
(UE) 2018/20014 (directiva) stabilește criterii de durabilitate mai stricte care se vor aplica nu doar 
biocombustibililor și biolichidelor folosite pe teritoriul UE, dar și biomasei solide și gazoase utilizate 
pentru producerea la scară largă de căldură și de energie electrică. În consecință, instalațiile de 
bioenergie de mari dimensiuni (cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 20 de 
megawați) vor trebui să demonstreze că folosesc materie primă pentru biomasă care corespunde 
criteriilor obligatorii în materie de durabilitate prevăzute în articolul 29 din directivă. 

Mai precis, biomasa forestieră trebuie să provină doar din jurisdicțiile (de exemplu, țări și 
regiuni) în care se află în vigoare acte legislative – inclusiv mecanisme de asigurare a respectării 
legii – care să garanteze: a) durabilitatea operațiunilor forestiere și b) faptul că 
emisiile/absorbțiile asociate activităților forestiere și agricole [adică exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF)] sunt luate în considerare. În cazul 
în care o astfel de legislație lipsește în jurisdicțiile din care provine biomasa, trebuie demonstrat 
că generatoarele de bioenergie respectă criteriile de durabilitate prin aplicarea unor sisteme de 
gestiune în zonele de proveniență a biomasei.

Articolul 29 din directivă dispune de asemenea că noile instalații producătoare de electricitate 
și de încălzire/răcire pe bază de biomasă trebuie să emită pe toată durata ciclului de viață cel 
puțin cu 70 % mai puține gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili (această 
cotă va ajunge la 80 % până în 2026). Pentru a promova utilizarea mai eficientă a resurselor, 
începând cu 2021 noile instalații de producere de energie electrică la scară largă folosind biomasa (cel 
puțin 50 de megawați) vor trebui să îndeplinească unele criterii minime de eficiență. Acestea sunt 
elaborate pe baza concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 
privind emisiile industriale5 și a Deciziei aferente de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 
31 iulie 20176. Trebuie menționat că deși directiva stabilește criterii minime de durabilitate 
pentru instalațiile producătoare de electricitate și de încălzire/răcire pe bază de biomasă și 
biogaz, statele membre au posibilitatea de a introduce la nivel național criterii mai stricte pe 
care să le aplice instalațiilor cu o putere termică nominală mai mică de 20 de megawați. 

Mai mult decât atât, criteriile de durabilitate a bioenergiei menționate mai sus nu trebuie 
percepute în mod izolat, ele fiind complementare altor acte legislative de la nivelul UE în 
materie de mediu sau climă. Spre exemplu, Regulamentul UE privind exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (numit LULUCF)7 va garanta că emisiile 
cauzate de activitățile forestiere și agricole sunt corect luate în considerare în elaborarea 
politicilor UE în domeniul energiei și climei începând cu anul 2021. Conform noilor norme, 
eliminarea carbonului (datorită creșterii pădurilor) și emisiile (generate de recoltări) care rezultă 
din producția de biomasă lemnoasă nu numai că sunt înregistrate, dar sunt luate în considerare 
în raport cu obiectivele climatice ale fiecărui stat membru pentru 2030. 

4 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209.
5 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 334, 17.12.2010, pp. 
17-119.
6 Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului, pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari [notificată cu numărul C(2017) 5225] (Text cu 
relevanță pentru SEE), JO L 212, 17.8.2017, pp. 1-82.
7 COM(2016)0479.
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Având în vedere cele menționate anterior și informațiile disponibile în prezent, Comisia nu are 
dovezi privind încălcarea Directivei 2009/28/CE sau a Directivei (UE) 2018/2001, care trebuie 
transpuse în legislația națională a statelor membre până la 30 iunie 2021. 

Petiționarul menționează de asemenea că, din punctul său de vedere, proiectul are efecte 
negative asupra mediului, în special asupra biodiversității din munții Galiciei. Cu privire la 
această chestiune, Comisia ar dori să menționeze faptul că, în temeiul Directivei 2014/52/UE8 
[Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)], proiectele care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului din cauza, printre altele, a naturii, dimensiunii sau amplasării lor, 
fac obiectul unei evaluări a efectelor lor, înainte ca aprobarea de dezvoltare să le fie acordată. 

Instalațiile de ardere cu o putere termică nominală mai mică de 300 de megawați (cum e cea 
care face obiectul acestei petiții) sunt menționate în anexa II a Directivei EIM. Prin urmare, 
autorităților competente li s-ar cere să determine dacă o evaluare în conformitate cu directiva 
este necesară. 

Autoritățile din Galicia nu au considerat necesară o astfel de evaluare9, dat fiind că analiza 
individuală a proiectului10 [realizată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 
EIM] nu a relevat niciun efect negativ asupra mediului cauzat de execuția proiectului. În special, 
autoritățile nu au identificat nicio arie naturală protejată sau corp de apă afectat în mod direct 
sau indirect. Cu toate acestea, autoritățile au stabilit o serie de măsuri preventive cu scopul de 
a evita orice impact nedorit asupra mediului în ceea ce privește, spre exemplu, deșeurile, 
poluarea aerului, apa, solul și biodiversitatea. 

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu are dovezi privind încălcarea Directivei 
2014/52/UE și, ținând seama de concluziile analizei proiectului, a legislației UE în materie de 
mediu în general.

Mai mult decât atât, Comisia consideră că Directiva EIM include dispozițiile Convenției de la 
Aarhus privind participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de 
mediu. Prin urmare, directiva, în conformitate cu sistemul juridic intern aplicabil, oferă 
membrilor publicului interesați acces la o cale de atac în fața unei instanțe sau a unui organism 
independent și imparțial instituit prin lege prin care să poată contesta legalitatea de fond sau 
procedurală a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor care intră sub incidența dispozițiilor privind 
participarea publicului din directiva în cauză. 

Așadar, înainte ca Comisia să intervină în acest caz, ar trebui folosite toate căile de atac 
prevăzute în dreptul spaniol, în conformitate cu Directiva EIM.

Concluzie

Comisia nu a constatat nicio încălcare a legislației UE în materie de energie și mediu în legătură 

8 Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Text cu relevanță 
pentru SEE), JO L 124, 25.4.2014, pp. 1-18.
9 ANUNCIO de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por el 
que se hace público el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de la planta de combustión de biomasa, 
para la producción eléctrica de 49,913 MW, en Curtis (clave 2017/0053).
10Analiza individuală a proiectului este disponibilă la adresa: https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-
ambiental-de-proxectos 

https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos
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cu faptele prezentate în petiție și nu intenționează să ia alte măsuri.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

Noua comunicare a petiționarului nu modifică evaluarea Comisiei potrivit căreia energia 
electrică produsă în această centrală ar fi luată în considerare în vederea atingerii obiectivului 
privind energia din surse regenerabile și ar fi eligibilă pentru subvenții dacă instalația utilizează 
materii prime care îndeplinesc cerințele de sustenabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră stabilite în Directiva reformată privind energia din surse regenerabile11. 

În ceea ce privește bioenergia, noua Strategie privind biodiversitatea pentru 203012 prevede că:

„pentru a atenua riscurile climatice și de mediu create de utilizarea tot mai frecventă a anumitor 
surse de bioenergie, Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile include criterii 
de durabilitate consolidate. De asemenea, promovează trecerea la biocombustibili avansați pe 
bază de reziduuri și deșeuri nereutilizabile și nereciclabile. Această abordare ar trebui să 
continue pentru toate formele de bioenergie. Utilizarea de copaci întregi și de culturi alimentare 
și furajere pentru producția de energie — indiferent dacă sunt produse în UE sau importate - ar 
trebui redusă la minimum”.

În plus, pentru o mai bună înțelegere și monitorizare a riscurilor potențiale legate de climă și 
biodiversitate, Comisia evaluează oferta și cererea de biomasă la nivelul UE și la nivel mondial, 
precum și sustenabilitatea acestora. Ca parte a ambiției sale sporite de a proteja și a restaura 
ecosistemele forestiere, Comisia va publica rezultatele acestei activități privind utilizarea 
biomasei forestiere pentru producerea de energie până la sfârșitul anului 2020. Acestea vor fi 
utilizate la elaborarea de politici de către Comisie, inclusiv la examinarea și revizuirea, după 
caz, a nivelului de ambiție al Directivei privind energia din surse regenerabile, al schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii și a Regulamentului privind exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF)13, stabilite pentru 2021.

Băncii Europene de Investiții (BEI) îi revine sarcina de a analiza dacă noile acuzații aduse de 
petiționar i-ar putea afecta decizia de a acorda sprijin pentru investiții centralei electrice.

Concluzie

După cum s-a menționat mai sus, noile informații prezentate de petiționar nu modifică evaluarea 
Comisiei potrivit căreia energia electrică produsă în această centrală ar fi luată în considerare 
în vederea atingerii obiectivului privind energia din surse regenerabile și ar fi admisibilă pentru 
subvenții dacă instalația utilizează materii prime care îndeplinesc cerințele de sustenabilitate și 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în Directiva reformată privind energia 
din surse regenerabile.

11 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 328, 21.12.2018, pp. 
82-209.
12 COM(2020)0380.
13 COM(2016)0479.


