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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Le projet de directive présenté par la Commission européenne, relatif aux spécifications de 
l’essence, du carburant diesel et au gazole, modifiant la directive 98/70/CE du 13 octobre 
1998, constitue une étape importante pour la promotion et le développement des biocarburants 
dans l’Union Européenne.

Le Parlement européen, à travers de nombreuses prises de position, a toujours soutenu toutes 
les initiatives de l’Union Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Lors du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, il a été décidé que les énergies renouvelables 
devaient représenter 20 % des énergies consommées dans l’Union Européenne en 2020, les 
biocarburants devant représenter quant à eux 10 % des carburants consommés.

Par ailleurs, les réformes en cours des organisations de marché des cultures végétales 
réduisent les débouchés des productions concernées. Les biocarburants offrent des 
opportunités alternatives aux producteurs agricoles confortant ainsi la politique européenne 
d’aménagement du territoire et l’emploi en milieu rural. De plus, les terres actuellement sous 
régime de jachère constituent une réserve pour répondre à cette nouvelle demande.

Dans ce contexte, le projet de directive présenté par la Commission Européenne visant à 
corriger les spécifications des essences incorporant des biocarburants, constitue un élément 
majeur de la politique européenne permettant de faciliter leur utilisation. 

Il est en effet urgent de mettre les spécifications techniques contenues dans la directive 98/70 
CE en cohérence les objectifs politiques de l’Union Européenne.

En premier lieu, les objectifs européens d’utilisation des biocarburants ne pourront être tenus 
que si les fabricants et les distributeurs procèdent à l’incorporation directe d’éthanol dans les 
essences. Une solution consisterait à ce que les sociétés pétrolières mettent à disposition des 
fabricants de biocarburants ou des distributeurs des quantités adéquates d’essence à basse 
volatilité. Tel n’est  pas le cas aujourd’hui. Aussi, afin de contourner cet obstacle, la 
Commission Européenne propose de modifier les spécifications actuelles des essences.

En outre, les Etats membres souhaitant mettre en place dès à présent des dispositions relatives 
à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences, répondant ainsi aux souhaits des 
citoyens européens, doivent pouvoir le réaliser. Cette justification se justifie d'autant plus que 
la révision de la directive aurait déjà dû avoir lieu à la fin 2005 et qu'un retard de près de deux 
ans a ainsi été pris.

Enfin, le développement technologique des moteurs et des biocarburants susceptibles d’être 
utilisés à l’avenir, conduit à considérer que les mélanges futurs dépasseront la limite actuelle 
d’incorporation d’éthanol dans les essences qui est de 5 %. Si un tel objectif est hautement 
souhaitable, car il répond précisément à la politique de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, il convient cependant d’être vigilant à ce que l’information des consommateurs soit 
aussi complète que possible, afin d’éviter tout désagrément quant à l’utilisation des 
biocarburants par des moteurs plus anciens, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles essences.
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Conformément à la directive européenne N° 85/536CEE, le parc automobile européen peut 
désormais accepter un carburant contenant jusqu'à 5 % de bioéthanol ou 15 % de ETBE. Dans 
ces conditions, il est proposé d’avoir un étiquetage simplifié et limité aux seules essences 
incorporant un taux supérieur à 5% d’éthanol ou 15% d'ETBE

Le développement des biocarburants n’est qu’un des éléments de la politique européenne de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il  est donc 
urgent de définir aussi rapidement que possible de nouvelles contraintes s’imposant au secteur 
des transports, si l’Union Européenne veut respecter ses engagements internationaux en 
matière de protection de l’environnement.

La Commission Européenne propose d’inclure dans le projet de directive une procédure 
visant à déterminer les mesures à prendre pour respecter le principe d’une réduction de C0² 
dans le secteur des transports, pour la période allant du 1er janvier 2011 à 2020.

L’objectif de réduction de 10 % en dix ans, des émissions à gaz à effet de serre produites sur 
l’ensemble du cycle de vie des carburants, par unité d’énergie, répond à la politique souhaitée 
par tous les citoyens européens. L’importance de cet objectif aurait nécessité une discussion 
particulière, au sein des institutions européennes, pour la définition des mesures à prendre. 

Compte tenu de l’urgence de la situation, la commission de l'agriculture soutient le principe 
d’inclusion des ces dispositions dans cette directive, bien que l’objectif premier de celle-ci 
soit celui de la modification de la qualité des essences.

Néanmoins, la commission de l'agriculture est particulièrement vigilante sur la définition des 
mesures qui doivent être décidées au niveau européen et mises en œuvre par les Etats 
membres à compter du 1er janvier 2009. A cette fin, elle demande à la Commission de tenir 
informé le Parlement européen de l’évolution des discussions, et surtout qu’il lui soit fait 
rapport sur les raisons qui engendreraient un retard dans la mise en œuvre de ces mesures.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Textul propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 6

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
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promovare a utilizării biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport are drept obiectiv promovarea 
utilizării biocarburanţilor în cadrul 
Comunităţii. Strategia comunitară privind 
biocarburanţii a fost detaliată în 
Comunicarea Comisiei din 2006 intitulată 
„O strategie a UE privind biocarburanţii”. 
Comunicarea precizează în mod clar că, deşi 
există dorinţa de a dezvolta în continuare 
biocarburanţii şi tehnologia aferentă 
acestora, această dezvoltare nu trebuie să 
ducă la creşterea efectului negativ asupra 
mediului şi subliniază necesitatea de a 
reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect 
de seră. De asemenea, Comunicarea 
recunoaşte necesitatea de a încuraja 
dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. 

promovare a utilizării biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport are drept obiectiv promovarea 
utilizării biocarburanţilor în cadrul 
Comunităţii. Biocarburanţii reprezintă unul 
din mijloacele de atingere a obiectivelor
stabilite de Uniunea Europeană în materie 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în special în sectorul transporturilor. 
Strategia comunitară privind biocarburanţii a 
fost detaliată în Comunicarea Comisiei din 
2006 intitulată „O strategie a UE privind 
biocarburanţii”. Comunicarea precizează în 
mod clar că, deşi există dorinţa de a dezvolta 
în continuare biocarburanţii şi tehnologia 
aferentă acestora, această dezvoltare nu 
trebuie să ducă la creşterea efectului negativ 
asupra mediului şi subliniază necesitatea de 
a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu 
efect de seră. De asemenea, Comunicarea 
recunoaşte necesitatea de a încuraja 
dezvoltarea tehnologiei biocombustibililor. 

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 9

(9) Arderea carburanţilor pentru transportul 
rutier generează aproximativ 20% din 
emisiile de gaze cu efect de seră din 
Comunitate. O modalitate de reducere a 
acestor emisii este reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de aceşti carburanţi. Aceasta 
se poate face în mai multe moduri. Având în 
vedere ambiţia Comunităţii de a reduce şi 
mai mult emisiile de gaze cu efect de seră şi 
rolul important pe care îl au emisiile 
provenind din transportul rutier, se 
recomandă punerea în aplicare a unui 
mecanism ce ar obliga furnizorii de 
carburanţi să raporteze emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului de 
viaţă de carburanţii pe care îi furnizează şi să 
reducă anual aceste emisii într-o proporţie 
determinată, începând din 2010. În măsura 
în care prezenta directivă va avea drept 
consecinţă dezvoltarea biocarburanţilor, 

(9) Arderea carburanţilor pentru transportul 
rutier generează aproximativ 20% din 
emisiile de gaze cu efect de seră din 
Comunitate. O modalitate indispensabilă de 
reducere a acestor emisii este reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de aceşti 
carburanţi. Aceasta se poate face în mai 
multe moduri. Având în vedere ambiţia 
Comunităţii de a reduce şi mai mult emisiile 
de gaze cu efect de seră şi rolul important pe 
care îl au emisiile provenind din transportul 
rutier, se recomandă punerea în aplicare a 
unui mecanism ce ar obliga furnizorii de 
carburanţi să raporteze emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului de 
viaţă de carburanţii pe care îi furnizează şi să 
reducă anual aceste emisii într-o proporţie 
determinată, începând din 2010. Unul dintre
obiectivele directivei fiind dezvoltarea 
biocarburanţilor, mecanismul de raportare şi 
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mecanismul de raportare şi reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră se va 
elabora în mod coordonat cu dispoziţiile 
Directivei 2003/30/CE.

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
se va elabora în mod coordonat cu 
dispoziţiile Directivei 2003/30/CE şi ar 
trebui pus în aplicare până la 31 decembrie 
2008.

Justificare
Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 9a (nou)

(9a) Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră reprezintă un imperativ care se 
impune tuturor ţărilor. Uniunea 
Europeană, prin obiectivele definite, ar 
trebui să demonstreze posibilităţile de 
punere în aplicare a politicilor care impun 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. De asemenea, având în vedere 
obiectivele acestor politici în materie de 
mediu, este indispensabil ca un mecanism 
de raportare şi reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră să fie introdus înainte de 1 
ianuarie 2009. În caz contrar, Comisia ar 
trebui să adreseze Parlamentului European 
un raport privind motivele care au dus la 
întârzierea introducerii acestui mecanism.

Justificare

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 
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Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 11

(11) Comisia a stabilit obiectivul ca până în 
anul 2020 biocarburanţii să reprezinte cel 
puţin 10% din carburanţii utilizaţi în 
transport. Progresele permanente ale 
tehnologiei auto şi ale tehnologiei 
carburanţilor, la care se adaugă dorinţa 
continuă de a garanta un nivel optim de 
protecţie a mediului şi a sănătăţii, fac ca 
specificaţiile carburanţilor să necesite o 
revizuire periodică, pe baza studiilor şi 
analizelor suplimentare privind influenţa 
aditivilor şi a conţinutului de biocarburanţi 
asupra emisiilor poluante. În consecinţă, este 
necesar ca posibilitatea de decarbonizare a 
carburanţilor utilizaţi în transport să facă 
obiectul unor rapoarte regulate.

(11) Uniunea Europeană a stabilit 
obiectivul ca până în anul 2020 
biocarburanţii să reprezinte cel puţin 10% 
din carburanţii utilizaţi în transport. 
Progresele permanente ale tehnologiei auto 
şi ale tehnologiei carburanţilor, la care se 
adaugă dorinţa continuă de a garanta un 
nivel optim de protecţie a mediului şi a 
sănătăţii, fac ca specificaţiile carburanţilor să 
necesite o revizuire periodică, pe baza 
studiilor şi analizelor suplimentare privind 
influenţa aditivilor şi a conţinutului de 
biocarburanţi asupra emisiilor poluante. În 
consecinţă, este necesar ca posibilitatea de 
decarbonizare a carburanţilor utilizaţi în 
transport să facă obiectul unor rapoarte 
regulate.

Justificare

Le Parlement européen a toujours défendu un objectif ambitieux d’utilisation de 
biocarburants. Pour sa part, le Conseil européen, dans sa communication des 8 et 9 mars a 
rappelé l’objectif d’une utilisation contraignante d’au moins 10% de biocarburants dans les 
carburants utilisés pour les transports

Amendamentul 5
Considerentul 11a (nou)

(11a) Comisia ar trebui să elaboreze o 
propunere legislativă menită să garanteze 
că producerea de carburanţi pe bază de 
materii prime vegetale nu va pune în 
pericol siguranţa alimentară.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 12a (nou)

(12a) Amestecul de etanol în benzină 
modifică în mod neuniform presiunea 
vaporilor carburantului astfel obţinut.
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Justificare

Une bonne compréhension des problèmes posés conduit à une modification dans 
l’ordonnancement des amendements.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 13

(13) Este necesar ca detaliile privind 
amestecul de etanol în benzină, în special 
limitele presiunii vaporilor şi variantele 
posibile pentru ca amestecurile de etanol să 
nu depăşească limitele permise ale presiunii 
vaporilor, să fie revizuite pe baza experienţei 
dobândite prin aplicarea Directivei 
98/70/CE. 

(13) Este necesar ca detaliile privind 
amestecul de etanol în benzină, în special 
limitele presiunii vaporilor şi variantele 
posibile pentru ca amestecurile de etanol să 
nu depăşească limitele permise ale presiunii 
vaporilor, să fie revizuite pe baza experienţei 
dobândite prin aplicarea Directivei 
98/70/CE. Presiunea vaporilor din 
amestecuri este legată şi de compoziţia 
iniţială a benzinelor.

Justificare

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d'éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 14

(14) Amestecul de etanol din benzină duce 
la creşterea presiunii vaporilor 
carburantului astfel obţinut; iar presiunea
vaporilor pentru amestecurile de benzină 
trebuie controlată pentru a limita emisiile de 
poluanţi în aer.  

(14) Presiunea vaporilor pentru 
amestecurile de benzină trebuie controlată 
pentru a limita emisiile de poluanţi în aer.  
Mărirea presiunii vaporilor pentru 
amestecul benzină-etanol atinge valoarea 
sa maximă prin încorporarea în volum a 
5% etanol, după care descreşte în 
amestecurile cu proporţii superioare.

Justificare

L’augmentation de la pression de vapeur du mélange atteint son maximum avec une 
incorporation de 5% d’éthanol en volume, puis décroît pour des mélanges à des taux 
supérieurs.

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 15
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(15) Amestecul de etanol în benzină 
modifică în mod neuniform presiunea 
vaporilor amestecului de carburant obţinut.
Pentru ca presiunea vaporilor benzinei care 
rezultă din combinarea a două amestecuri 
autorizate de benzină şi etanol să se menţină 
sub limita autorizată, este necesar să se 
definească depăşirea autorizată a presiunii 
vaporilor pentru astfel de amestecuri, astfel 
ca aceasta să corespundă creşterii efective a 
presiunii vaporilor care rezultă în urma 
adăugării unui procent dat de etanol în 
benzină.

(15) Pentru ca presiunea vaporilor benzinei 
care rezultă din combinarea a două 
amestecuri autorizate de benzină şi etanol să 
se menţină sub limita autorizată, este necesar 
să se definească depăşirea autorizată a 
presiunii vaporilor pentru astfel de 
amestecuri, ţinându-se seama de calitatea 
intrinsecă a benzinelor, astfel încât aceasta 
să corespundă creşterii efective a presiunii 
vaporilor care rezultă în urma adăugării unui 
procent dat de etanol în benzină.

Justificare

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d’éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 16

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanţilor 
cu conţinut scăzut de carbon, respectând în 
acelaşi timp obiectivele referitoare la 
poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile 
să pună la dispoziţie benzină cu o presiune 
scăzută a vaporilor, în cantităţi suficiente. 
Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau 
astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor 
pentru amestecurile cu etanol pentru a 
permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor.

(16) Pentru a încuraja utilizarea carburanţilor 
cu conţinut scăzut de carbon, respectând în 
acelaşi timp obiectivele referitoare la 
poluarea atmosferică, ar trebui ca rafinăriile 
să pună la dispoziţie benzină cu o presiune 
scăzută a vaporilor, în cantităţi suficiente. 
Din nefericire, pentru moment lucrurile nu 
stau astfel, volumul disponibil de benzine 
cu presiune scăzută de vapori fiind încă 
insuficient.

Justificare

Il est malheureusement constaté quotidiennement que les raffineurs européens ne mettent pas 
à la disposition des producteurs de biocarburants procédant à des mélanges essence éthanol 
toutes les quantités indispensables d’essences à faible pression de vapeur. Cette situation est 
profondément regrettable, car elle entrave le développement des biocarburants et remet en 
cause les objectifs politiques définis par l’Union européenne.

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 16a (nou)

(16a) Având în vedere această situaţie, ar 
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trebui mărită presiunea maximă a 
vaporilor autorizată pentru amestecurile 
conţinând etanol, pentru a permite 
dezvoltarea indispensabilă a pieţei 
biocarburanţilor.

Justificare

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les producteurs de biocarburants en 
matière d’approvisionnements insuffisants en essences à faible pression de vapeur, et 
contourner ainsi la position des raffineurs, il est proposé une augmentation de la pression de 
vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol.

Amendamentul 12
CONSIDERENTUL 16b (nou)

(16b) Specificaţiile privind benzinele şi 
motorinele trebuiau deja revizuite înainte 
de 31 decembrie 2005. Întârzierea a dus la 
amânarea proporţională a eforturilor de 
realizare a obiectivelor politice ale Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectorul transporturilor.

Justificare

La directive 2003/30 prévoyait que les spécifications relatives aux essences, au carburant 
diesel et aux gazoles devaient être révisées avant le 31 décembre 2005.

Amendamentul 13
CONSIDERENTUL 16c (nou)

(16c) Pentru a împiedica o întârziere şi mai 
mare în realizare a obiectivelor de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectorul transporturilor, Comisia ar trebui 
să ia măsuri pentru a permite statelor 
membre să autorizeze cât mai rapid 
încorporarea directă a etanolului în 
benzine.

Justificare

Il serait inconcevable de prolonger encore le retard pris depuis décembre 2005. Afin de 
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pallier à cet inconvénient, il est souhaitable qu’une dérogation soit accordée aux Etats-
membres qui, dans un souci d’application des objectifs de l’Union européenne de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre appliquent ou souhaitent appliquer les mesures visées par 
cette directive en promouvant l’incorporation directe d’éthanol dans l’essence.

Amendement 14
CONSIDERENTUL 16d (nou)

(16d) Întrucât noii carburanţi ar putea 
prezenta anumite riscuri pentru unele 
modele mai vechi de motoare, punerea la 
dispoziţia consumatorilor a unei etichetări 
corespunzătoare a carburanţilor cu 
conţinut mai mare în biocarburanţi decât 
cei comercializaţi în prezent, este 
indispensabilă.

Justificare

Les dispositions du projet de directive doivent pleinement répondre aux préoccupations des 
consommateurs, sans lesquels les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre ne pourront pas être remplis. C’est particulièrement le 
cas pour les consommateurs propriétaires de véhicules anciens, dont la conception ne prenait 
pas en compte les nouveaux carburants.

Amendamentul  15
CONSIDERENTUL 19

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism 
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, ar trebui conferită Comisiei 
competenţa de a stabili metoda care să fie 
utilizată pentru raportarea privind emisiile 
de gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii utilizaţi în 
transportul rutier şi pentru utilajele mobile 
nerutiere. Dat fiind că aceste măsuri, similar 
celor referitoare la adaptarea metodelor 
analitice permise prevăzute la articolul 10 
din Directiva 98/70/CE, au un caracter 
general şi au scopul de a completa directiva 
respectivă prin adăugarea de elemente noi 
neesenţiale, acestea ar trebui să fie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

(19) În cadrul stabilirii unui nou mecanism 
de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, ar trebui conferită Comisiei 
competenţa de a stabili metoda care să fie 
utilizată pentru raportarea privind emisiile 
de gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii utilizaţi în 
transportul rutier şi pentru utilajele mobile 
nerutiere. Comisia ar trebui să prezinte 
periodic Parlamentului European un 
raport privind dificultăţile întâlnite, în 
special în cazul întârzierii punerii în 
aplicare a acestor măsuri. Dat fiind că 
aceste măsuri, similar celor referitoare la 
adaptarea metodelor analitice permise 
prevăzute la articolul 10 din Directiva 
98/70/CE, au un caracter general şi au 
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articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. scopul de a completa directiva respectivă 
prin adăugarea de elemente noi neesenţiale, 
acestea ar trebui să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Justificare

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, 
constitue un des objectifs primordiaux du Parlement européen, qui est le porte-parole des 
préoccupations exprimées par tous les citoyens européens dans ce domaine. C’est la raison 
pour laquelle il demande à être associé à toutes les étapes dans l’élaboration des mesures 
relatives aux émissions de gaz à effet de serre, et tout au moins à être informé de tout retard 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Amendamentul 16
CONSIDERENTUL 21a (nou)

(21a) Activitatea de cercetare în domeniul 
noilor motoare cu emisie scăzută de gaze 
cu efect de seră trebuie promovată la nivel 
comunitar. Aceasta trebuie, de asemenea, 
să permită anticiparea evoluţiei 
carburanţilor disponibili în următorii 
douăzeci de ani.

Justificare

La technologie des moteurs évolue également. La recherche en matière de nouveaux moteurs 
émettant moins de gaz à effet de serre doit être promue au niveau communautaire. D’autre 
part cette recherche doit également anticiper l’évolution des carburants qui seront 
disponibles dans les vingt prochaines années avec une teneur enrichie en biocarburant 
notamment des essences contenant de 20 % à 30 % d'éthanol, carburants sur lesquels les 
motoristes travaillent d'ores et déjà.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf (Directiva 98/70/CE)

„(3) Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa III poartă 
menţiunea „Benzină cu conţinut scăzut de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

„(3) Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa III nu 
necesită o etichetare specială privind 
încorporarea de etanol sau de ETBE (etil-
terţ-butil-eter).
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Justificare

Le constat qui peut être fait est que le parc automobile actuel de l’Union européenne peut 
utiliser un carburant incorporant jusqu’à 5% d’éthanol ou 15% d’ETBE. L’utilisation 
d’essences dans lesquelles sont incorporées moins de 5% d’éthanol ou moins de 15% d’ETBE 
est aujourd’hui courante au sein des Etats-membres de l’Union européenne. La mention 
relative à l’incorporation d’une faible teneur d’éthanol ou d’ETBE n’apparaît donc plus 
comme une élément déterminant de la bonne information du consommateur.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf (Directiva 98/70/CE)

Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă 
menţiunea „Benzină cu conţinut ridicat de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

Carburantul care se conformează 
specificaţiilor prevăzute în anexa V poartă 
menţiunea „Benzină cu conţinut mai ridicat
de biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

Justificare

Pour ce qui concerne les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, 
seul le parc automobile le plus récent peut accepter de tels mélanges. C’est la raison pour 
laquelle il est souhaitable de concentrer l’information du consommateur sur sa connaissance 
concernant les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, afin 
d’éviter tout problème d’incompatibilité avec son véhicule, et de l’orienter vers les essences 
les plus appropriées au regard des objectifs visés par la présente directive.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nouă)

Articolul 3 alineatul (2) litera (ca) (nouă) (Directiva 98/70/CE)

(ba) La alineatul (2), s-a adăugat litera (ca) 
după cum urmează:
„(ca) Statele membre vor lua toate măsurile 
pentru ca, cel mai târziu la 1 ianuarie  
2012, benzina fără plumb cu o concentraţie 
de bioetanol de cel puţin 70 % v/v să fie 
conformă cu specificaţiile de mediu 
stipulate la anexa VIa.”.

Amendamentul  20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5 
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Articolul 7a alineatul (3a) (nou) (Directiva 98/70/CE)

(3a.) Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport privind metodologia 
utilizată pentru informaţiile la care se face 
referire la alineatele (1) şi (2) din prezentul 
articol, precum şi măsurile necesare luate 
în conformitate cu alineatul (3) din 
prezentul articol.
Comisia informează Parlamentul 
European cu privire la orice întârziere în 
realizarea obiectivelor prezentei directive în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Justificare

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 
Aussi, compte des enjeux environnementaux qui en découlent, il est donc indispensable qu’un 
mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit mis en 
place avant le 1er janvier 2009. Si tel n’est pas le cas, la Commission devra faire rapport au 
Parlement européen sans délais sur les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Amendamentul  21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12
Anexa III (Directiva 98/70/CE)

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea 
următorului text: „Atunci când carburantul 
conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor 
permisă în perioada de vară poate depăşi 
60kPa cu valoarea indicată în tabelul din 
anexa VI.” 

Nota de subsol 5 se modifică prin adăugarea 
următorului text: „Atunci când carburantul 
conţine etanol, presiunea maximă a vaporilor 
permisă poate depăşi limita autorizată 
stabilită pentru anotimpul în curs, astfel 
cum este indicată în tabelul din anexa VI.” 

Justificare

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.

Amendamentul  22
ANEXĂ

Anexa V rândul 11 (Conţinutul de oxigen) coloana 4 (Directiva 98/70/CE)
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3,7 4,0

Justificare

La norme européenne de référence des essences sans plomb  – norme EN 228 – prévoit que la 
densité de celles-ci doit être comprise entre 720 et 775 kg/m3 à 15°C. Dans le cas où 10% v/v 
d’éthanol seraient incorporés dans une essence d’une densité du bas de la fourchette - 720 
kg/m3 - la teneur en oxygène de cette essence additivée dépasserait 3,7% m/m, et celle-ci se 
trouverait alors hors norme : fixer la teneur maximale en oxygène à 4% m/m permet 
d’incorporer 10% v/v d’éthanol dans toute essence sans plomb conforme à la norme, sans 
risque de voir cette essence se trouver non conforme à la norme après additivation.

Amendamentul  23
ANEXĂ

Anexa V nota de subsol 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) Pentru statele membre cu condiţii de 
iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a 
vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci 
când carburantul conţine etanol, presiunea 
maximă a vaporilor permisă în perioada de 
vară poate depăşi 60kPa cu valoarea
indicată în tabelul din anexa VI.

(4) Pentru statele membre cu condiţii de 
iarnă arctică sau severă, presiunea maximă a 
vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. Atunci 
când carburantul conţine etanol, presiunea 
maximă a vaporilor permisă poate depăşi 
limita autorizată stabilită pentru anotimpul 
în curs, astfel cum este indicată în tabelul 
din anexa VI.

Justificare

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15A (nou) 
Anexa VIa (nouă) (directiva 98/70/CE)

15a. A fost adăugată anexa VI a, care apare în anexa prezentei directive.

„ANEXA VIA

SPECIFICAŢII DE MEDIU APLICABILE CARBURANŢILOR DE PE PIAŢĂ 
DESTINAŢI VEHICULELOR ECHIPATE CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN 

SCÂNTEIE 

Benzină de tip E 85
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Condiţii de aplicat şi metode de analiză
Limite (2)

Parametri (1) Unitate Minime Maxime
Cifră octanică determinată după 
metoda de cercetare 95 -
Cifră octanică determinată după 
metoda „motor“ 

85 -
- Alcooli superiori (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Eteri care conţin cinci sau mai mulţi 
atomi de carbon pe moleculă

% v/v - 5,2
Conţinutul de sulf mg/kg - 1

Condiţii climatice şi metode de analiză
Limite (2)

Clasa A (vară) Clasa B (iarnă)
Parametri (1) Unitate Minime Maxime Minime Maxime

- Etanol şi alcooli superiori % v/v 753 86 703 80
- Super 95 în conformitate cu norma
EN 228 % v/v - 25 - 30
- Presiunea vaporilor kPa 35 60 50 90

(1) Metodele de testare sunt cele specificate în norma EN 228:1999. Statele membre pot adopta metoda analitică specificată în standardul 
de înlocuire EN 228:1999, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puţin aceeaşi precizie ca metoda analitică pe care o înlocuieşte .
(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori reale”. La stabilirea valorilor lor limită, s-au aplicat termenii ISO 4259 „Produse 
petroliere – Determinarea şi aplicarea datelor de precizie privind metodele de testare”, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în 
considerare o diferenţă minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează pe baza 
criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995)..
(3) Statele membre pot hotărî să comercializeze benzina E 85 cu concentraţii minime de 65% v/v în conformitate cu normele naţionale 

adoptate pe baza normei europene CWA 15293:2005."

Justificare

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications 
environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% 
v/v.
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