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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Gintaras Didžiokas

Amendamentul 32
CONSIDERENTUL 4

(4) Un aspect al emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de mijloacele de transport a 
fost abordat în politica comunitară privind 
emisiile de CO2 generate de autovehicule. 
Carburanţii folosiţi în transportul rutier 
contribuie în mare măsură la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră ale Comunităţii. 
Monitorizarea şi reducerea gazelor cu efect 
de seră generate de carburanţi pe durata 
ciclului de viaţă pot ajuta Comunitatea să îşi 
îndeplinească obiectivele de reducere a 

(4) Un aspect al emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de mijloacele de transport a 
fost abordat în politica comunitară privind 
emisiile de CO2 generate de autovehicule. 
Carburanţii folosiţi în transportul rutier 
contribuie în mare măsură la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră ale Comunităţii. 
Monitorizarea şi reducerea gazelor cu efect 
de seră generate de carburanţii fosili pe 
durata ciclului de viaţă pot ajuta 
Comunitatea să îşi îndeplinească obiectivele 
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gazelor cu efect de seră prin decarbonizarea 
carburanţilor utilizaţi în transport.

de reducere a gazelor cu efect de seră prin 
decarbonizarea carburanţilor utilizaţi în 
transport. În viitoarea sa propunere de 
directivă privind energiile regenerabile, 
Comisia trebuie să propună norme minime 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de biocarburanţi.

Or. en

Justificare

The inclusion of biofuels in this measure would drive the European fuel market to import all 
biofuels. This would result in a significant loss of energy security, food security, jobs and 
socio-economic development in Europe. As a consequence, it would kill off the goal of the 
European Union becoming a world leader in sustainable biofuel technology over the coming 
decade, damaging future European competitiveness.

Amendament depus de Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 33
CONSIDERENTUL 4

(4) Un aspect al emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de mijloacele de transport a 
fost abordat în politica comunitară privind 
emisiile de CO2 generate de autovehicule. 
Carburanţii folosiţi în transportul rutier 
contribuie în mare măsură la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră ale Comunităţii. 
Monitorizarea şi reducerea gazelor cu efect 
de seră generate de carburanţi pe durata 
ciclului de viaţă pot ajuta Comunitatea să îşi 
îndeplinească obiectivele de reducere a 
gazelor cu efect de seră prin decarbonizarea 
carburanţilor utilizaţi în transport. 

(4) Un aspect al emisiilor de gaze cu efect de 
seră generate de mijloacele de transport a 
fost abordat în politica comunitară privind 
emisiile de CO2 generate de autovehicule. 
Carburanţii folosiţi în transportul rutier 
contribuie în mare măsură la emisiile totale 
de gaze cu efect de seră ale Comunităţii. 
Monitorizarea şi reducerea gazelor cu efect 
de seră generate de carburanţii fosili pe 
durata ciclului de viaţă pot ajuta 
Comunitatea să îşi îndeplinească obiectivele 
de reducere a gazelor cu efect de seră prin 
decarbonizarea carburanţilor utilizaţi în 
transport. În viitoarea sa propunere de 
directivă privind energiile regenerabile, 
Comisia va trebui să propună norme 
minime pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de biocarburanţi.

Or. en
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Justificare

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 34
CONSIDERENTUL 6

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

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
promovare a utilizării biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport are drept obiectiv promovarea 
utilizării carburanţilor regenerabili 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   
tehnologia aferentă carburanţilor nefosili, 
dezvoltarea utilizării biomasei pentru 
obţinerea de carburanţi 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. Pentru a garanta că încurajarea în 
continuare a dezvoltării carburanţilor 
nefosili, prevăzută în prezenta directivă, nu 
provoacă efecte adverse asupra mediului, 
în prezenta directivă se stabileşte un cadru 
pentru criteriile de durabilitate. Criteriile 
detaliate vor fi adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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prevăzută în prezenta directivă şi pe baza 
competenţelor în domeniul mediului. De 
asemenea, Comunicarea recunoaşte 
necesitatea de a încuraja dezvoltarea 
tehnologiei biocombustibililor.

Or. en

Justificare

Sustainability criteria need to be prepared by DG Environment and they have to be 
established in the context of this Directive. The market for biomass based fuels is a regulatory 
creation and the legislator bears responsibility to guarantee it does not lead to negative 
environmental consequences in the EU or elsewhere.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 35
CONSIDERENTUL 6

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

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
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. 
Este de dorit să se introducă atât criterii de 
biodiversitate pentru producerea de 
biocarburanţi, cât şi criterii sociale. 
Criteriile de durabilitate introduse în
prezenta directivă constituie un set minim 
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care poate fi extins în contextul revizuirii 
Directivei 2003/30/CE.

Or. en

Justificare

Blending of biofuels which perform well in terms of greenhouse gases with other fuels should 
be promoted, but this must not be done at the expense of biodiversity and must not have a 
substantial adverse social impact in the producing countries. It is important to have one 
single set of sustainability criteria for all relevant EU legislation.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 36
CONSIDERENTUL 6

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

(6) Directiva 2003/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 8 mai 2003 de 
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. 
Biocarburanţii ar trebui să facă dovada 
unei reduceri de cel puţin 50% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră faţă de carburanţii 
fosili, pentru a contracara efectele negative 
ale creşterii unor culturi energetice, cum ar 
fi efectele nocive asupra mediului 
(utilizarea îngrăşămintelor, a pesticidelor), 
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concurenţa din ce în ce mai mare în ceea 
ce priveşte terenurile, apa şi alimentele, 
precum şi presiunea sporită asupra 
pădurilor naturale şi a comunităţilor 
locale.

Or. en

Justificare

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 37
CONSIDERENTUL 6A (nou)

(6a) Comisia ar trebui să se asigure că 
subvenţiile publice destinate carburanţilor 
nefosili se limitează la acei carburanţi care 
îndeplinesc criteriile de durabilitate 
prevăzute în anexa VIb şi care au o 
performanţă în materie de reducere a 
gazelor cu efect de seră mai bună cu 20% 
faţă de criteriile de referinţă. Până în 2015, 
toţi carburanţii nefosili care beneficiază de 
subvenţii publice ar trebui să facă dovada 
unei performanţe în materie de reducere a 
gazelor cu efect de seră mai bune cu 80% 
faţă de criteriile de referinţă în vigoare.

Or. en

Justificare

Public subsidies (if any should be allowed) should be limited to best performers.
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 38
CONSIDERENTUL 7

(7) Directiva 98/70/CE stabileşte o legătură 
între presiunea maximă a vaporilor de 
benzină în perioada de vară şi existenţa 
unor condiţii de iarnă arctică sau severă. 
Deoarece punerea în aplicare a acestor 
dispoziţii a dus la incertitudine juridică, ar 
trebui precizate condiţiile care 
reglementează recurgerea la derogare.

eliminat

Or. en

Justificare

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this 
derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality. The 
proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the 
application of the derogation.

Amendament depus de Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta

Amendamentul 39
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 

(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 
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determinată, începând din 2010. În măsura 
în care prezenta directivă va avea drept 
consecinţă dezvoltarea biocarburanţilor, 
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.

determinată, începând din 2013. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, Comisia va 
elabora un raport, până la 31 decembrie 
2010, în vederea creării unei metodologii 
adecvate pentru estimarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate pe durata ciclului 
de viaţă de carburanţii din transportul 
rutier, va clarifica relaţia cu sistemul UE 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră şi va revizui 
fezabilitatea şi calendarul pentru o 
reducere progresivă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului de 
viaţă de carburanţii din transportul rutier şi 
va prezenta Parlamentului şi Consiliului 
propuneri de modificare a prezentei 
directive, dacă este cazul.  În măsura în care 
prezenta directivă va avea drept consecinţă 
dezvoltarea biocarburanţilor, 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 şi cu 
legislaţia ulterioară.

Or. en

Justificare

It is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively 
calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is 
premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels 
that will be available and promoted in the EU – issues yet to be resolved in upcoming 
legislation.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 40
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 

(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 
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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, 
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.

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 fosili pe care îi 
furnizează şi să reducă aceste emisii. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, Comisia va 
elabora un raport, până la 31 decembrie 
2010, în vederea creării unei metodologii 
adecvate pentru estimarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate pe durata ciclului 
de viaţă de carburanţii din transportul 
rutier şi va revizui fezabilitatea şi 
calendarul pentru o reducere progresivă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de carburanţii 
din transportul rutier şi va prezenta 
Parlamentului şi Consiliului propuneri de 
modificare a prezentei directive, dacă este 
cazul. În măsura în care prezenta directivă 
va avea drept consecinţă dezvoltarea 
biocarburanţilor, 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 şi cu 
legislaţia ulterioară.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation. 
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Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 41
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, 
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.

(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 aceste emisii. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, Comisia va elabora un 
raport, până la 31 decembrie 2010, în 
vederea creării unei metodologii adecvate 
pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de viaţă 
de carburanţii din transportul rutier, va 
clarifica relaţia cu sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră şi va revizui fezabilitatea şi 
calendarul pentru o reducere progresivă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de carburanţii 
din transportul rutier şi va prezenta 
Parlamentului şi Consiliului propuneri de 
modificare a prezentei directive, dacă este 
cazul. În măsura în care prezenta directivă 
va avea drept consecinţă dezvoltarea 
biocarburanţilor, 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 şi cu 
legislaţia ulterioară.

Or. en
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Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 42
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, 
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.

(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 aceste emisii. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, Comisia va elabora un 
raport, până la 31 decembrie 2010, în 
vederea creării unei metodologii adecvate 
pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de viaţă 
de carburanţii din transportul rutier, va 
clarifica relaţia cu sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră şi va revizui fezabilitatea şi 
calendarul pentru o reducere progresivă a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de carburanţii 
din transportul rutier şi va prezenta 
Parlamentului şi Consiliului propuneri de 
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modificare a prezentei directive, dacă este 
cazul. În măsura în care prezenta directivă 
va avea drept consecinţă dezvoltarea 
biocarburanţilor, 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.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 43
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 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 aceste emisii. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, ar fi recomandabil ca, 
până la 31 decembrie 2010, Comisia să 
elaboreze un raport în vederea creării unei 
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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.

metodologii adecvate pentru estimarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
pe durata ciclului de viaţă de carburanţii 
din transportul rutier; să clarifice relaţia cu 
sistemul UE de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră; să 
revizuiască fezabilitatea şi calendarul 
pentru o reducere progresivă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii din 
transportul rutier şi să prezinte 
Parlamentului şi Consiliului propuneri de 
modificare a prezentei directive, dacă este 
cazul. În măsura în care prezenta directivă 
va avea drept consecinţă dezvoltarea 
biocarburanţilor durabili, 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 şi cu 
legislaţia ulterioară.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 44
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 

(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 
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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, 
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.

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 fosili 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, mecanismul de raportare şi 
reducere la minimum a emisiilor de gaze cu 
efect de seră se va elabora în mod coordonat 
cu dispoziţiile viitoarei Directive privind 
energiile regenerabile. 

Or. en

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 45
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) Comisia a stabilit obiectivul ca până în 
anul 2020 biocarburanţii să reprezinte cel 
puţin 10% din carburanţii utilizaţi în 
transport. Totuşi, dat fiind faptul că 
obiectivul de reducere cu 10%, până în 
2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenind de la carburanţii autovehiculelor 
va fi inclus în Directiva 98/70/CE, 
obiectivul ca până în anul 2020 
biocarburanţii să aibă o cotă minimă de 
10% este lipsit de sens şi ar trebui eliminat. 
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 durabili asupra emisiilor 
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poluante. În consecinţă, este necesar ca 
posibilitatea de decarbonizare a carburanţilor 
utilizaţi în transport să facă obiectul unor 
rapoarte regulate.

Or. en

Justificare

The Commission proposed a 10% greenhouse gas reduction target for fuels in 2020. Adding a 
10% biofuel target in 2020 doesn’t have any added value then. The 10% greenhouse gas only 
guarantees greenhouse gas reduction and using biofuels, whether for 5%, 10%, 15%, or no 
biofuels at all, doesn’t make any difference. The 10% biofuel target doesn’t help combating 
climate change and could, in case of bad production conditions (deforestation, using peat 
soils, using excessive water), even harm society.

Amendament depus de Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Amendamentul 46
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) 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, atunci când 
acest lucru este realizabil.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
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concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 47
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) 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. 
Prin urmare, este necesar să se reducă 
nivelurile maxime ale presiunii vaporilor 
pentru benzină. Pentru a permite agenţilor 
economici să se adapteze la această nouă 
constrângere, reducerea nivelului maxim al 
presiunii vaporilor de benzină ar trebui să 
fie efectuată în două etape: mai întâi, o 
reducere imediată de 4 kPa a nivelului 
maxim al presiunii vaporilor de benzină 
aplicabil în prezent, urmată de o reducere 
suplimentară de 4 kPa a nivelului maxim al 
presiunii vaporilor de benzină, începând 
din 1 ianuarie 2013.

Or. fr

Justificare

To make it possible to limit VOC emissions, it is essential to reduce maximum levels of vapour 
pressure of standard petrols. This reduction will be made in two stages, to enable economic 
operators to adjust to this new constraint.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 48
CONSIDERENTUL 14

(14) Amestecul de etanol din benzină duce 
la creşterea presiunii vaporilor carburantului 

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

vaporilor carburantului astfel obţinut sau 
poate să nu aibă niciun efect, în funcţie de 
proporţia de etanol din amestec şi de 
temperatura ambiantă, iar presiunea 
vaporilor pentru amestecurile de benzină 
trebuie controlată pentru a limita emisiile de 
poluanţi în aer.

Or. en

Justificare

Vapour pressure is measured in the Directive at 38ºC, at which temperature the small 
proportions of ethanol in petrol considered in this Directive increase the vapour pressure.  
However, small proportions of ethanol in petrol have been shown to have no impact on 
vapour pressure at temperatures up to 20ºC or more.  Large proportions of ethanol in petrol 
reduce the vapour pressure of the final fuel

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 49
CONSIDERENTUL 15

(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.

eliminat

Or. en

Justificare

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
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the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 50
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.

Or. en

Justificare

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendament depus de Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Amendamentul 51
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. 

(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. 
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Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau 
astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor 
pentru amestecurile cu etanol pentru a 
permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor.

Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau 
astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor 
pentru amestecurile cu etanol pentru a 
permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor. 
Această derogare nu trebuie să determine o 
creştere generală a emisiilor COV. Prin 
urmare, este necesară scăderea nivelurilor 
maxime ale presiunii vaporilor.

Or. en

Justificare

(Justification Dorette Corbey)
Blending ethanol could result in increased vapour pressure. It is important to ensure that the 
waiver proposed by the Commission does not result in an increase in the current maximum 
permitted vapour pressure.

(Justification Françoise Grossetête)
A reduction in the maximum level of vapour pressure for petrol would make it possible to 
reduce VOC emissions.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 52
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. 
Dat fiind că pentru moment lucrurile nu stau 
astfel, se măreşte limita presiunii vaporilor 
pentru amestecurile cu etanol pentru a 
permite dezvoltarea pieţei biocarburanţilor 
durabili.

Or. en
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 53
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 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(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, pe baza orientărilor 
generale definite de Parlamentul European 
şi de Consiliu, metoda care să fie utilizată 
pentru raportarea privind emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului de 
viaţă de carburanţii fosili 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 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

From a democratic point of view, it is important that the European Parliament and the 
Council should determine the direction to be taken by the methodology used for monitoring 
rather than leaving this entirely to comitology. Existing European biofuel production achieves 
reductions in greenhouse gas emissions which it will be obliged to demonstrate in the 
forthcoming Renewable Energy Directive. 

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 54
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 

(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 
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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 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

de gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii fosili 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 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 55
CONSIDERENTUL 21

(21) Tehnologia biocarburanţilor se află într-
o evoluţie continuă. Sunt necesare cercetări 
suplimentare privind toate metodele posibile 
de convertire a biomasei în carburant 
destinat utilizării în transport. Prin urmare, 
este necesar să se adopte o abordare 
echilibrată în privinţa limitelor stabilite în 
directivă pentru a creşte, dacă este cazul, 
utilizarea diverşilor biocarburanţi, cum ar fi: 
metanolul, etanolul, alcooli superiori, eteri şi 
alţi compuşi oxigenaţi.

(21) Tehnologia biocarburanţilor durabili se 
află într-o evoluţie continuă. Sunt necesare 
cercetări suplimentare privind toate 
metodele posibile de convertire a biomasei 
în carburant destinat utilizării în transport. 
Prin urmare, este necesar să se adopte o 
abordare echilibrată în privinţa limitelor 
stabilite în directivă pentru a creşte, dacă 
este cazul, utilizarea diverşilor biocarburanţi 
durabili, cum ar fi: metanolul, etanolul, 
alcooli superiori, eteri şi alţi compuşi 
oxigenaţi. Date fiind nenumăratele 
controverse din rândul oamenilor de ştiinţă 
şi din rândul societăţii în ansamblu în ceea 
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ce priveşte performanţa în materie de 
reducere a gazelor cu efect de seră şi 
efectele secundare negative ale producerii 
de biocarburanţi din prima generaţie 
(etanol/motorină provenind din culturi 
destinate alimentării), cel puţin 50% din 
biocarburanţii care îndeplinesc condiţiile 
pentru a fi incluşi în obiectivul privind 
gazele cu efect de seră din prezenta 
directivă şi care sunt eligibili pentru orice 
tip de stimulente (financiare) ar trebui să 
fie biocarburanţi din a doua generaţie 
(carburanţi provenind din materiale 
lignocelulozice), astfel încât biocarburanţii 
din prima generaţie să fie eliminaţi 
progresiv până în 2020.

Or. en

Justificare

A lot of first generation biofuels have a poor greenhouse gas reduction effect compared to 
fossil fuels. Furthermore there are negative  environmental and social side-effects. Second 
generation biofuels promise a better performance given their higher yield, being perennial 
crops and no-tillage growing methods, and have lower demand for agricultural inputs. For a 
sustainable future of biofuels only second generation should be stimulated in the EU.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 56
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (-1) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) punctul 2 (Directiva 98/70/CE)

-1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 2 se 
modifică după cum urmează:
2. „motorină” înseamnă motorinele care 
intră sub incidenţa codurilor NC 2710 00 
66, utilizate pentru vehiculele 
autopropulsate menţionate în Directiva 
70/220/CEE şi în Directiva 88/77/CEE. 
Acestea pot conţine esteri metilici ai unor 
acizi graşi în conformitate cu norma CEN 
EN14214 în proporţie de cel mult 10% 
începând din ianuarie 2010 şi de cel mult 
15% începând din ianuarie 2015.
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Or. en

Justificare

Biodiesel (FAME) incorporation in conventional diesel (with no labelling requirements) is 
today limited to 5% in volume which represents a major obstacle to biodiesel production in 
Europe. In addition, Directive 2003/30 sets a biofuels target of 5,75% on energy basis for 
2010. It will not be possible to achieve this target (6,5% in volume) and the 10% legally 
binding target (12% in volume) if the 5% ceiling is not lifted, first to 10% by 2010 and then to 
at least 15% already in 2015 

Amendament depus de Gintaras Didžiokas

Amendamentul 57
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 (Directiva 98/70/CE)

(1) La articolul 2 primul alineat se adaugă 
punctul 5, după cum urmează: 

eliminat

„5. „Condiţii de iarnă arctică sau severă” 
înseamnă că media temperaturilor de iarnă 
în timpul perioadei octombrie-aprilie în 
regiunea sau statul membru în cauză este 
sub media înregistrată în Comunitate.”

Or. en

Justificare

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this 
derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality.  The 
proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the 
application of the derogation. The proposed clarification would also create an unjustified 
barrier to the use of biofuel, since it provides a strong economic incentive for fuel suppliers to 
opt for pure fossil-derived petrol with this derogation instead of the bio-blended fuel.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 58
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 (Directiva 98/70/CE)

„5. „Condiţii de iarnă arctică sau severă” „5. „Condiţii de temperatură ambientă 
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înseamnă că media temperaturilor de iarnă
în timpul perioadei octombrie-aprilie în 
regiunea sau statul membru în cauză este sub 
media înregistrată în Comunitate.”

scăzută în timpul verii” înseamnă că media 
temperaturilor de vară în timpul perioadei 
mai-septembrie în regiunea sau statul 
membru în cauză este sub media înregistrată 
în Comunitate.”

Or. en

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 59
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 (Directiva 98/70/CE)

„(5) „Condiţii de iarnă arctică sau severă” 
înseamnă că media temperaturilor de iarnă în 
timpul perioadei octombrie-aprilie în 
regiunea sau statul membru în cauză este 
sub media înregistrată în Comunitate.”

„(5) „Condiţii de iarnă arctică sau severă” 
înseamnă că media temperaturilor de iarnă în 
timpul perioadei octombrie-aprilie în 
regiunea sau statul membru în cauză este cu 
2,5 grade Celsius mai scăzută decât media 
înregistrată în Comunitate.”

Or. en

Justificare

The definition in the Commissions proposal is too broad. Following this definition would lead 
to a huge amount of countries and regions falling under this definition. For example, The 
average winter temperature of all EU capitals is 4.9 degrees Celsius. 17 out of 27 member 
states have average temperatures below that 4.9. Even The Netherlands, which really has 
normally no severe winter. Therefore it is necessary to sharpen the definition. 
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 60
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 2 primul paragraf punctul 5a (nou) (Directiva 98/70/CE)

1a. La articolul 2 primul paragraf, se 
adaugă punctul 5a, după cum urmează:
5a. „Biocarburant durabil
a) doar acei biocarburanţi care prezintă o 
reducere a gazelor cu efect de seră de  
>50% faţă de carburanţii fosili şi
b) doar acei biocarburanţi pentru care 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
„de la puţ la roată” faţă de carburanţii 
fosili este superioară diferenţei de 
performanţă în materie de captare a 
gazelor cu efect de seră între respectivul 
biocarburant şi anumite culturi alternative 
naturale „de referinţă” (păşuni, păduri) în 
compuşi organici subterani sau 
superficiali.”

Or. en

Justificare

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 61
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 2 primul paragraf punctul 5a (nou) (Directiva 98/70/CE)

1a. La articolul 2 primul paragraf, se 
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adaugă punctul 5a, după cum urmează:
„5a. „Performanţă în materie de gaze cu 
efect de seră” înseamnă cantitatea gazelor 
cu efect de seră din carburant, măsurată în 
echivalenţi CO2, plus cantitatea de 
echivalenţi CO2 emisă în urma procesului 
de extracţie şi producţie, de transport, 
distribuire şi de modificare a utilizării 
solurilor.” 

Or. en

Justificare

The possible accounting of any future verified use of CCS, if allowed, can be specified in the 
technical regulations in line with forthcoming co-decision regulation on the matter. 
Subtraction of any possible carbon sink function in the production phase should not be 
allowed for biomass intended for use as fuel. 

Amendament depus de Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 62
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

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

(b) La alineatul (2) litera (c) cuvintele „sau 
în anexa V” se adaugă la finalul tezei.

eliminat

Or. en

Justificare

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
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defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 63
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (BA) (nouă)

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

(ba) La alineatul (2), se adăugă litera (ca), 
după cum urmează:
(ca) Statele membre se asigură că, la data 
publicării normei definite de Comitetul
European pentru Standardizare (CEN), 
benzina comerecializată pe teritoriul lor 
respectă specificaţiile prevăzute în anexa 
III. 

Or. en

Justificare

Extending the maximum limit for ethanol content in petrol specifications from 5 to 10% v/v 
requires changing other parameters in the specifications and the standard EN 228, the most 
important is maximum oxygen content, which needs to be increased to 3,7% m/m. This could 
allow higher limits for ethanol and other oxygenates in petrol specifications. These changes 
could influence engine efficiency and emissions, and engines will need to be tested against 
new reference gasoline; therefore a complete revision of the standard EN 228 will be 
required, as a consequence new specifications  should not be enforced before revising the EN 
228 standard.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 64
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) (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.

eliminat

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

Or. en

Justificare

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are driven across the EU.  The current limits 
should be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than 
allowing a proliferation of additional specifications.  The proposed additional grade of petrol 
should be removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 65
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.

eliminat

Or. en

Justificare

Article 3 paragraph 3 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would 
be better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 66
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (C)

Articolul 3 alineatul (3) (Directiva 98/70/CE)
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(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 poartă 
menţiunea „Benzină”, în limba sau limbile 
naţionale.

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 ridicat de 
compuşi oxigenaţi”, în limba sau limbile 
naţionale.

Or. en

Justificare

The term "biofuel" is misleading consumers to think the particular fuel grade is 
environmentally friendly. In any case the term 'high biofuel petrol' should be reserved for 
petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 0vol% to 
5vol% ethanol should therefore be called 'petrol' and petrol grade which allows for higher 
oxygen content, and up to 10vol% of ethanol, should be called 'high oxygenate petrol'.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 67
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 de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

Or. en

Justificare

In order to make things clear to the consumer, the term 'high biofuel petrol' should be 
reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 
0vol% to 5vol% biofuels should therefore be called 'low biofuel petrol' and petrol containing 
more than 5vol% bio fuels should be called 'biofuel petrol'.
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Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 68
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (C)

Articolul 4 alineatul (5) (Directiva 98/70/CE)

(5) Statele membre se asigură că acei 
carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, comercializaţi pe 
teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conţin 
mai puţin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 
decembrie 2009, conţinutul maxim permis 
de sulf al carburanţilor destinaţi utilizării de 
către utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, cu excepţia navelor de 
navigaţie interioară, este de 10 mg/kg.

(5) Statele membre se asigură că acei 
carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, comercializaţi pe 
teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conţin 
mai puţin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 
decembrie 2009, conţinutul maxim permis 
de sulf al carburanţilor destinaţi utilizării de 
către utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, inclusiv navele de 
navigaţie interioară, este de 10 mg/kg.

Acest lucru nu împiedică stabilirea altor 
cerinţe privind reducerea emisiilor 
provenind de la motoarele navelor.
Statele membre se asigură, de asemenea, 
că, până la 31 decembrie 2009 cel târziu, 
motorinele destinate echipamentelor mobile 
fără destinaţie rutieră şi navelor de 
navigaţie interioară se conformează 
calităţii motorinei cu destinaţie rutieră 
specificate în anexa IV.

Or. en

Justificare

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. These fuels should meet all 
the specifications which apply to road vehicles, as laid down in Annex IV. The fuels intended 
for use by inland waterway vessels should be equally aligned, without precluding further 
reduction efforts as regards vessel engine technology. 

Amendament depus de Pilar Ayuso + Martin Callanan

Amendamentul 69
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (C)

Articolul 4 alineatul (5) (Directiva 98/70/CE)

„(5) Statele membre se asigură că acei „(5) Statele membre se asigură că acei 
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carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, comercializaţi pe 
teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conţin 
mai puţin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 
decembrie 2009, conţinutul maxim permis 
de sulf al carburanţilor destinaţi utilizării de 
către utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, cu excepţia navelor de 
navigaţie interioară, este de 10 mg/kg.

carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, comercializaţi pe 
teritoriul lor după 1 ianuarie 2008, conţin 
mai puţin de 1 000 mg/kg de sulf. Până la 31 
decembrie 2009, conţinutul maxim permis 
de sulf al carburanţilor destinaţi utilizării de 
către utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
agricole şi forestiere, cu excepţia navelor de 
navigaţie interioară, este de 50 mg/kg.

Or. en

Justificare

Future non road mobile machinery vehicle emission standards (Stage IIIB, in force 31. 
December 2009 ) will require the introduction of exhaust treatment systems for the engines 
used. Exhaust gas treatment systems to reduce PM and NOx emission levels are fully effective 
using fuel with a maximum sulphur content  of 50 mg/kg rather than 10 mg/kg.  

50 mg/kg sulphur content allows for the transportation of non-road diesel fuel with the same 
tanker trucks as heating gas oil. It would otherwise be technically and practically 
disproportionate to set non-road sulphur content at 10mg/kg

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Amendamentul 70
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (C)

Articolul 4 alineatul (5) paragraful 1a (nou) (Directiva 98/70/CE)

Statele membre se asigură, de asemenea, 
că, până la 31 decembrie 2009 cel târziu, 
motorinele destinate echipamentelor mobile 
fără destinaţie rutieră şi navelor de 
navigaţie interioară se conformează 
calităţii motorinei cu destinaţie rutieră 
specificate în anexa IV şi în anexa IVa 
(nouă).

Or. en

Justificare

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
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agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. However, it does not make 
any proposals concerning other pollutants such as PACs. It is important that fuels for these 
vehicles should meet all the requirements which apply to road vehicles, as laid down in Annex 
IV and Annex IVa.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni + Martin Callanan

Amendamentul 71
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (D)

Articolul 4 alineatul (6) (Directiva 98/70/CE)

(d) Se introduce alineatul (6), după cum 
urmează: 

eliminat

„(6) Statele membre se asigură că, cel 
târziu la 31 decembrie 2009, conţinutul 
maxim de sulf permis al motorinelor 
destinate utilizării de către navele de 
navigaţie interioară este de 300 mg/kg. 
Statele membre se asigură că, cel târziu la 
31 decembrie 2011, acesta este redus la 10 
mg/kg.”

Or. en

Justificare

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with Amendament depus de same authors to previous paragraph aligning fuels 
intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery 
and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 72
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (D)

Articolul 4 alineatul (6) (Directiva 98/70/CE)
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„(6) Statele membre se asigură că, cel târziu 
la 31 decembrie 2009, conţinutul maxim de 
sulf permis al motorinelor destinate 
utilizării de către navele de navigaţie 
interioară este de 300 mg/kg. Statele 
membre se asigură că, cel târziu la 31 
decembrie 2011, acesta este redus la 10 
mg/kg.”

„(6) Statele membre se asigură că, cel târziu 
la 31 decembrie 2009, motorinele destinate 
utilizării de către navele de navigaţie 
interioară respectă specificaţiile standard 
prevăzute în anexa VI şi conţinutul maxim 
de sulf permis este de 10 mg/kg.”

Or. en

Justificare

The Commission proposal to make low sulphur fuel available to the inland shipping market 
with a two stages approach, from 1000ppm to 300ppm from end 2009, and to 10ppm later, is 
meaningless for several technical, economic and environmental reasons. The transitional 
period for gasoils with 300ppm sulphur content is technically not necessary since 98% of 
current engines can run without any complications on 10ppm sulphur fuel (EN 590). 
Therefore the EU should bring the sulphur content of gasoils at once down to 10ppm (EN 590 
quality standard).

Amendament depus de Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 73
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (D)

Articolul 4 alineatul (6) (Directiva 98/70/CE)

„(6) Statele membre se asigură că, cel târziu 
la 31 decembrie 2009, conţinutul maxim de 
sulf permis al motorinelor destinate utilizării 
de către navele de navigaţie interioară este 
de 300 mg/kg. Statele membre se asigură 
că, cel târziu la 31 decembrie 2011, acesta 
este redus la 10 mg/kg.”

„(6) Statele membre se asigură că, cel târziu 
la 31 decembrie 2009, conţinutul maxim de 
sulf permis al motorinelor destinate utilizării 
de către navele de navigaţie interioară este 
de 10 mg/kg. 

Statele membre se asigură că, până la 31 
decembrie 2009 cel târziu, motorinele 
destinate echipamentelor mobile fără 
destinaţie rutieră şi navelor de navigaţie 
interioară se conformează calităţii 
motorinei cu destinaţie rutieră specificate 
în anexa IV şi în anexa IVa.

Or. en
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Justificare

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 74
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Articolul 6 alineatul (1a) (Directiva 98/70/CE)

„(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat 
membru poate lua măsuri pentru a se asigura 
că, pe întreg teritoriul său sau în anumite 
zone determinate, atunci când acestea 
înregistrează temperaturi medii de iarnă 
extrem de scăzute, se permite o presiune a 
vaporilor mai ridicată decât cea specificată 
ca maximă pentru perioada de vară la nota 
de subsol 5 din anexa III şi nota de subsol 4 
din anexa V.”

„(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat 
membru poate lua măsuri pentru a se asigura 
că, pe întreg teritoriul său sau în anumite 
zone determinate, atunci când acestea 
înregistrează temperaturi medii de iarnă 
extrem de scăzute, se permite o presiune a 
vaporilor mai ridicată decât cea specificată 
ca maximă pentru perioada de vară la nota 
de subsol 5 din anexa III.”

Or. en

Justificare

Article 6 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be better 
both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was defined. 
The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be the best 
way to accomplish this.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 75
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4 LITERA (B)

Articolul 6 alineatul (1a) (Directiva 98/70/CE)

„(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat „(1a) Prin derogare de la anexa III, un stat 
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membru poate lua măsuri pentru a se asigura 
că, pe întreg teritoriul său sau în anumite 
zone determinate, atunci când acestea 
înregistrează temperaturi medii de iarnă 
extrem de scăzute, se permite o presiune a 
vaporilor mai ridicată decât cea specificată 
ca maximă pentru perioada de vară la nota 
de subsol 5 din anexa III şi nota de subsol 4 
din anexa V.” 

membru poate lua măsuri pentru a se asigura 
că, pe întreg teritoriul său sau în anumite 
zone determinate, atunci când acestea 
înregistrează temperaturi ambiante scăzute 
în timpul verii, se permite o presiune a 
vaporilor mai ridicată decât cea specificată 
ca maximă pentru perioada de vară la nota 
de subsol 5 din anexa III şi nota de subsol 4 
din anexa V.”

Or. en

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendament depus de Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Amendamentul 76
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a (Directiva 98/70/CE)

„Articolul 7a eliminat
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră
(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere 
să supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă. 
(2) De la 1 ianuarie 2011, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere 
să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
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generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
1% faţă de emisiile din 2010 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2020, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 
unitate de energie raportat în 2020 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2010. 
(3) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a unui mecanism de monitorizare, 
raportare şi verificare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de-a lungul 
ciclului de viaţă al carburanţilor, pe baza 
unei definiţii exacte a elementelor care 
trebuie luate în considerare pentru 
calcularea acestor emisii în vederea 
respectării obligaţiilor de la alineatele (1) şi 
(2) ale prezentului articol, şi care sunt 
destinate modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 11 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 77
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (1) (Directiva 98/70/CE)

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 

(1) De la 1 ianuarie 2015, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
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supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă.

supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă.

Or. pl

Justificare

The fuel market is still growing, which means that the priority in the Central and Eastern 
European countries is to ensure energy security by ensuring security of fuel supplies. A 
directive that will contribute not just to environmental protection but also, and above all, to 
independence from eastern suppliers is therefore of essential importance.  

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 78
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (1) (Directiva 98/70/CE)

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă. 

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă. De 
asemenea, aceştia vor trebui să 
demonstreze că toate părţile din lanţul de 
producţie respectă criteriile de durabilitate. 
Comisia va publica toate informaţiile 
transmise de furnizorii de carburant. 

Or. en

Justificare

Apart from reporting life-cycle greenhouse gas emissions, fuel suppliers shall also report and 
provide evidence on complying with the European sustainability criteria of Annex VI B. 
Meeting sustainability criteria is very important given the many potential negative side-effects 
of producing biofuels (deforestation, social problems, etc.). Publishing the information will 
help to contribute to the respect for the criteria and the involvement of stakeholders in 
enforcing the criteria.  
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Amendament depus de  Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta

Amendamentul 79
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (1) (Directiva 98/70/CE)

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă.

(1) În termen de un an de la publicarea 
raportului Comisiei prevăzut la articolul 
9a, statele membre cer furnizorilor care 
comercializează carburanţi destinaţi utilizării 
în transportul rutier şi de către utilajele 
mobile nerutiere să supravegheze şi să 
raporteze emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă.

Or. en

Justificare

In order to have the time to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Amendamentul 80
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (1) (Directiva 98/70/CE)

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
supravegheze şi să raporteze emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de aceşti 
carburanţi de-a lungul ciclului de viaţă. 

(1) De la 1 ianuarie 2009, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi fosili, destinaţi utilizării în 
transportul rutier şi de către utilajele mobile 
nerutiere să supravegheze şi să raporteze 
emisiile de gaze cu efect de seră pe unitate 
de energie generate de aceşti carburanţi de-a 
lungul ciclului de viaţă. 

Or. en

Justificare

(Justification Lambert van Nistelrooij)
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Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 81
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (2) (Directiva 98/70/CE)

(2) De la 1 ianuarie 2011, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
1% faţă de emisiile din 2010 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2020, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 
unitate de energie raportat în 2020 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2010.

(2) De la 1 ianuarie 2018, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
0,5% faţă de emisiile din 2018 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2025, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 
unitate de energie raportat în 2025 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2015.

Or. pl

Justificare

The fuel market is still growing, which means that the priority in the Central and Eastern 
European countries is to ensure energy security by ensuring security of fuel supplies. A 
directive that will contribute not just to environmental protection but also, and above all, to 
independence from eastern suppliers therefore is of essential importance.  
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Amendament depus de Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta

Amendamentul 82
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (2) (Directiva 98/70/CE)

(2) De la 1 ianuarie 2011, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
1% faţă de emisiile din 2010 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2020, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 
unitate de energie raportat în 2020 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2010.

(2) De la 1 ianuarie 2014, statele membre
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
1% faţă de emisiile din 2013 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2023, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 
unitate de energie raportat în 2023 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2013.

Or. en

Justificare

In order to have the time to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Amendamentul 83
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (2) (Directiva 98/70/CE)

(2) De la 1 ianuarie 2011, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi destinaţi utilizării în transportul 
rutier şi de către utilajele mobile nerutiere să 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă. Această reducere va fi de 
1% faţă de emisiile din 2010 pe an, pentru 
fiecare an calendaristic până în 2020, 
inclusiv. Nivelul de emisii de gaze cu efect 
de seră de-a lungul ciclului de viaţă pe 

(2) De la 1 ianuarie 2011, statele membre 
cer furnizorilor care comercializează 
carburanţi fosili, destinaţi utilizării în 
transportul rutier şi de către utilajele mobile 
nerutiere să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră generate de aceşti carburanţi de-a 
lungul ciclului de viaţă. Această reducere va 
fi de 2% faţă de emisiile din 2010, la fiecare 
doi ani calendaristici până în 2020, inclusiv. 
Nivelul de emisii de gaze cu efect de seră 
de-a lungul ciclului de viaţă pe unitate de 
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unitate de energie raportat în 2020 nu va 
depăşi 90% din nivelul raportat în 2010. 

energie raportat în 2020 nu va depăşi 90% 
din nivelul raportat în 2010.

Or. en

Justificare

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 84
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (2a) (Directiva 98/70/CE)

(2a) Furnizorii de carburant trebuie să 
garanteze că cel puţin jumătate din 
eforturile de reducere neasociate 
rafinării/extracţiei se traduc prin 
includerea unor componente nefosile în 
motorină.

Or. en

Justificare

EU fuel market is diesel deficient. Excessive compliance through non-fossil petrol blends will 
lead to yet more fuel being transported. Significant increases of ethanol imports from South 



PE396.443v01-00 42/75 AM\688588RO.doc

RO

America leading to further increases in export of petrol from EU to North America or South-
East Asia should not be encouraged. The legislation should be directed to compel investment 
into diesel replacements with the most ghg saving potential.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 85
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7b eliminat
Amestecul de etanol în benzină

Măsurile detaliate referitoare la amestecul 
de etanol în benzină şi, în special, 
presiunea vaporilor stabilită în anexa VI, 
precum şi variantele posibile, destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
directivei, între altele prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 11 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Follows amendments on recital 15 and 16 by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 86
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b (Directiva 98/70/CE)

Măsurile detaliate referitoare la amestecul de Măsurile detaliate referitoare la amestecul de 
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etanol în benzină şi, în special, presiunea 
vaporilor stabilită în anexa VI, precum şi 
variantele posibile, destinate modificării 
elementelor neesenţiale ale directivei, între 
altele prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 11 alineatul (2).”

etanol în benzină şi, în special, presiunea 
vaporilor stabilită în anexa VI, precum şi 
variantele posibile, precum şi modificările 
necesare ale altor parametri privind 
volatilitatea prevăzuţi în EN 228, destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
directivei, între altele prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 11 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Directive 2003/30/EC recognises that existing fuel specifications are barriers to biofuels. 

Directive 2003/17/EC identifies the same problem and requires the European Commission to: 
‘consider the need to encourage the introduction of alternative fuels, including biofuels, as 
well as the need to introduce modifications to other parameters in the fuel specifications, both 
for conventional and alternative fuels, for example, the modifications to the maximum 
volatility limits for petrol contained in this Directive required for their application to blends 
of bioethanol 

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 87
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7ba
Criterii de durabilitate pentru 

biocarburanţi
(1) Doar acei biocarburanţi care respectă 
criteriile de durabilitate a producţiei pe 
baza unui ciclu de viaţă prevăzut în anexa 
VIb sunt consideraţi ca favorizând 
realizarea obiectivului prevăzut la articolul 
7a.
(2) Statele membre acceptă acordurile 
bilaterale şi multilaterale între Comunitate 
şi ţările terţe, ca dovadă a îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute în anexa VIb.
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(3) Statele membre acceptă dovada 
respectării sistemelor internaţionale 
voluntare de stabilire a normelor pentru 
producţia durabilă a produselor agricole 
sau forestiere ca dovadă a îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la anexa VIb, cu 
condiţia ca aceste sisteme să fie acreditate 
ca îndeplinind normele corespunzătoare de 
fiabilitate, transparenţă şi verificare 
independentă de către terţi. O listă a 
sistemelor care îndeplinesc aceste criterii se 
va publica şi actualiza periodic. 
Criteriile de durabilitate prevăzute în anexa 
VIb 1 se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 11 alineatul (2); 
aceste criterii reprezintă un set minim de 
criterii care pot fi dezvoltate în continuare, 
în contextul revizuirii Directivei 
2003/30/CE.

Or. en

Justificare

Biomass production can lead to serious biodiversity and social issues. The revised fuel quality 
directive stimulates the production of biomass with a relatively low greenhouse gas content, 
but in addition to this, biodiversity and social criteria are necessary. It is important that the 
Parliament formulates guidelines for these criteria instead of leaving it for comitology to 
decide. These criteria will form a basis that can be expanded in the context of the revision of 
the biofuels directive which will take place in 2008. It is important to have one single set of 
sustainability criteria for all relevant EU legislation.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 88
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7ba
Criterii de durabilitate pentru carburanţi

(1) Doar carburanţii şi materia primă 
nefosilă care respectă criteriile de 
durabilitate a producţiei şi pot face dovada 
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unei performanţe în materie de gaze cu 
efect de seră pe baza unui ciclu de viaţă 
definit în anexa VIb sunt luaţi în 
considerare în vederea realizării 
obiectivului prevăzut la articolul 7a.
(2) Statele membre pot accepta acorduri 
bilaterale şi multilaterale între Comunitate 
şi ţările terţe, sub rezerva auditării şi 
verificării de către părţi terţe, ca dovadă a 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa 
VIb. 
(3) Statele membre pot accepta dovada 
respectării sistemelor internaţionale 
voluntare de stabilire a normelor pentru 
producţia durabilă a produselor agricole 
sau forestiere, ca dovadă a îndeplinirii 
condiţiilor pertinente prevăzute în anexa 
VIb, cu condiţia ca aceste sisteme să fie 
acreditate ca îndeplinind normele 
corespunzătoare de fiabilitate, transparenţă 
şi verificare independentă de către terţi. O 
listă a sistemelor care îndeplinesc aceste 
criterii se va publica şi actualiza periodic.
Criteriile de durabilitate prevăzute la anexa 
VIb se adoptă în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menţionată la 
articolul 11 alineatul (2).

Or. en

Justificare

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on 
mandatory sustainability criteria for fuels. Transport fuel / feedstock production can lead to 
serious negative effects on biodiversity and social concerns. This proposal stimulates 
efficiency in greenhouse gas content, but in addition other environmental  and social criteria 
are necessary. Sustainability criteria can not be left to future legislation, rather this Directive 
should provide the framework for detailed criteria to be set under the regulatory committee 
foreseen in art 11 (2)  with EP scrutiny.

Amendament depus de Andres Tarand and Anders Wijkman

Amendamentul 89
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
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Articolul 7ba (nou) (Directiva 98/70/CE)

Articolul 7ba
Biocarburanţii care ating sau depăşesc 
pragul stabilit în conformitate cu indexul 
de durabilitate, astfel cum este definit la 
anexa VIC, sunt puşi, în mod automat, în 
liberă circulaţie pe piaţa internă, începând 
cu data intrării în vigoare a prezentei 
directive.  Începând din 1 ianuarie 2020, 
este interzisă vânzarea pe piaţa internă a 
oricărui biocarburant care nu atinge sau 
nu depăşeşte acest prag.

Or. en

Justificare

There shall be clarity for fuel producers and importers in regard to the proposed 
sustainability index and implementation deadlines.

Amendament depus de Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi and Adriana Poli Bortone

Amendamentul 90
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 8a (nou) (Directiva 98/70/CE

Comisia continuă să elaboreze metode de 
testare adecvate pentru utilizarea aditivilor 
metalici în carburanţi.”

Urmând lucrările actuale ale Centrului 
Comun de Cercetare (CCC) şi utilizând 
datele existente,Comisia continuă să 
elaboreze metode de testare adecvate privind 
utilizarea aditivilor metalici în carburanţi, şi, 
prin intermediul acestor metode, estimează 
dacă trebuie să propună restricţii pentru 
aditivii presupuşi a avea repercusiuni 
asupra funcţionării eficace a tehnologiilor 
de reducere a poluării. 

Or. en

Justificare

The European Commission has asked the JRC to assess the impact of metallic additives on 
catalysts and emissions, this work is ongoing. The Commission and the JRC should continue 



AM\688588RO.doc 47/75 PE396.443v01-00

RO

to develop this test protocol and take into account existing data on metallic additives. Once 
metallic additives have been through an assessment then the Commission would have a 
scientific justification to determine which metallic additives, if any, impact the effective 
functioning of pollution abatement technologies, in full consultation with the European 
Parliament through the co-decision procedure.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 91
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 alineatul (2) litera (a) (Directive 98/70/CE)

(a) utilizarea biocarburanţilor în cadrul 
prezentei directive, precum şi utilizarea şi 
evoluţia tehnologiei auto, având în vedere 
obiectivul definit în Revizuirea strategică a 
politicii energetice* a Comisiei, acela ca 
biocarburanţii să reprezinte cel puţin 10% 
din carburanţii utilizaţi în transport până 
în anul 2020 şi obiectivul privind 
decarbonizarea carburanţilor utilizaţi în 
transport;

(a) obiectivul decarbonizării carburanţilor 
utilizaţi în transport şi utilizarea 
biocarburanţilor în vederea realizării acestui 
obiectiv. Comisia va monitoriza efectele 
negative pe care le are producerea 
biocarburanţilor asupra mediului, asupra 
zonelor de conservare, direct sau indirect, 
precum şi asupra condiţiilor sociale şi 
asupra preţurilor alimentelor în toate ţările 
producătoare şi, în cazul în care există 
efecte negative, va întreprinde acţiuni în 
vederea contracarării acestora.

Or. en

Justificare

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.
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Amendament depus de Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Amendamentul 92
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/CE)

7a. Se adaugă articolul 9a, după cum 
urmează:

Articolul 9a
Revizuire

Pentru a contribui la obiectivele UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi la stabilirea unui mecanism de 
raportare şi monitorizare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii din 
transportul rutier, Comisia, până la 31 
decembrie 2010:
1.  Elaborează un raport destinat 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind posibile mecanisme de reducere a 
emisiilor. Comisia are în vedere, în special, 
următoarele: 
(a) dezvoltarea unei metodologii adecvate 
pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de viaţă 
de carburanţii utilizaţi în transportul 
rutier;
(b) clarificarea relaţiei oricărui mecanism 
de reducere cu sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră şi cu angajamentele 
asumate de statele membre prin Protocolul 
de la Kyoto;
(c) revizuirea fezabilităţii şi a calendarului 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice de 
reducere progresivă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră;
(d) evaluarea impactului pe care aceste 
obiective îl au asupra mediului de afaceri, a 
mediului economic şi a celui social.  
2. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă 
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Parlamentului European şi Consiliului 
propuneri de modificare a prezentei 
directive, în mod coordonat cu dispoziţiile 
Directivei 2003/30/CE şi cu legislaţia 
ulterioară.

Or. en

Justificare

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 93
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/CE)

7a. Se adaugă articolul 9a, după cum 
urmează:

Articolul 9a
Revizuire

Pentru a contribui la obiectivele UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi la stabilirea unui mecanism de 
raportare şi monitorizare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii din 
transportul rutier, Comisia, până la 31 
decembrie 2010:
1.  Va elabora un raport destinat 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind posibile mecanisme de reducere a 
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emisiilor. Comisia va avea în vedere, în 
special, următoarele: 
(a) dezvoltarea unei metodologii adecvate 
pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de viaţă 
de carburanţii utilizaţi în transportul 
rutier;
(b) clarificarea relaţiei oricărui mecanism 
de reducere cu sistemul UE de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră şi cu angajamentele 
asumate de statele membre prin Protocolul 
de la Kyoto;
(c) revizuirea fezabilităţii şi a calendarului 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice de 
reducere progresivă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră;
(d) evaluarea impactului pe care aceste 
obiective îl au asupra mediului de afaceri, a 
mediului economic şi a celui social.  
2. Pe baza acestui raport, Comisia va 
prezenta Parlamentului European şi 
Consiliului propuneri de modificare a 
prezentei directive, în mod coordonat cu 
dispoziţiile Directivei 2003/30/CE şi cu 
legislaţia ulterioară.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.
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Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 94
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7A (nou)

Articolul 9a (nou) (Directiva 98/70/CE)

7a. Se adaugă articolul 9a, după cum 
urmează:

Articolul 9a
Revizuire

Pentru a contribui la obiectivele UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi la stabilirea unui mecanism de 
raportare şi monitorizare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă de carburanţii din 
transportul rutier, Comisia, până la 31 
decembrie 2010: 
1. Elaborează un raport destinat 
Parlamentului European şi Consiliului 
privind posibile mecanisme de reducere a 
emisiilor. Comisia are în vedere, în special, 
următoarele: 
(a) dezvoltarea unei metodologii adecvate 
pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de viaţă 
de carburanţii utilizaţi în transportul 
rutier;  
(b) revizuirea fezabilităţii şi a calendarului 
pentru îndeplinirea obiectivelor specifice de 
reducere progresivă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră; 
2. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
propuneri de modificare a prezentei 
directive, în mod coordonat cu dispoziţiile 
Directivei 2003/30/CE şi cu legislaţia 
ulterioară.

Or. en

Justificare

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
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concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 95
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 PUNCTUL -1A (nou)

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

Nota de subsol 4 se modifică prin 
înlocuirea textului 
„condiţii de iarnă arctică sau severă” cu 
„temperatură ambientă scăzută în timpul 
verii”  

Or. en

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 96
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (Directiva 98/70/CE)

12. Anexa III se modifică după cum 
urmează:

eliminat

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 
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indicată în tabelul din anexa VI.”

Or. en

Justificare

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 97
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (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 înlocuieşte cu 
următorul text: „Pentru statele membre cu 
condiţii de iarnă arctică sau severă, 
presiunea maximă a vaporilor nu depăşeşte 
66,0 kPa. Atunci când carburantul conţine 
etanol, presiunea maximă a vaporilor 
permisă în perioada de vară poate depăşi 
56kPa cu 4kPa (a se vedea anexa VI) dacă 
se atinge un conţinut minim de etanol de 
3% v/v.”

Or. en

Justificare

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this 
legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa, which 
would deteriorate air quality. Therefore, the overall maximum vapour pressure has to be 
lowered to a level of 56kPa. In addition, a waiver with a maximum of 4kPa can be allowed. 
With this approach, even with the waiver the maximum vapour pressure will not exceed the 
60kPa and air pollution will not increase.
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Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 98
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (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 în perioada de vară poate depăşi 
56kPa cu valoarea indicată în tabelul din 
anexa VI şi, de la 1 ianuarie 2013, poate 
depăşi 52kPa cu valoarea indicată în 
tabelul din anexa VI.”

Or. fr

Justificare

To make it possible to limit VOC emissions, it is essential to reduce maximum levels of vapour 
pressure of standard petrols. This reduction will be made in two stages, to enable economic 
operators to adjust to this new constraint.

Thus, with the proposed exceedance, vapour pressure would, at most, be 64 kPa until 2012 
and 60 kPa from 1 January 2013, thus making it possible to prevent a deterioration in air 
quality due to increased emissions of VOCs.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 99
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

Anexa III nota de subsol 5 (Directiva 98/70/CE)

Nota de subsol 5 se modifică prin 
înlocuirea textului 
„condiţii de iarnă arctică sau severă” cu 
„temperatură ambientă scăzută în timpul 
verii”  

Or. en
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Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 100
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 PARAGRAFUL 1A (nou)
Anexa III nota de subsol (7a) (nouă) (Directiva 98/70/CE)

Se introduce nota de subsol (7a) după cum 
urmează:

(7a) În conformitate cu articolul 1 
alineatul (2), aceasta limită va intra în 
vigoare la data publicării normei definite 
de Comitetul European pentru 
Standardizare (CEN).

Or. en

Justificare

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 101
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 PARAGRAFUL 1A (nou)
Anexa III nota de subsol 7b (nouă) (Directiva 98/70/CE)
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Se introduce nota de subsol (7a) după cum 
urmează:

(7b) În conformitate cu articolul 1 
alineatul (2), aceste limite vor intra în 
vigoare la data publicării normei definite 
de Comitetul European pentru 
Standardizare (CEN). 

Or. en

Justificare

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 102
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13A

Anexa IV tabel (Directiva 98/70/CE)

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice 
aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” 
se înlocuieşte cu „8”.

(a) la rubrica „Hidrocarburi policiclice 
aromatice”, intrarea din coloana „Maxime” 
se înlocuieşte cu „3”.

Or. en

Justificare

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons severely damages the air quality by releasing particles 
and nitrogen oxides to the air. PAHs is carcinogenic and causes serious health problems. 
Since 1991 Sweden has had Environmental Class (EC) 1 diesel fuel which contains less than 
1% PAHs. This shows that it is possible and feasible to reduce PAHs much further. However, 
since the mean average in the EU is currently between 3-4%,  a maximum level of 3% is a 
good starting point in order for suppliers to adapt.  
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Amendamentul 103
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13A (nou)
Anexa IVa (nouă) (Directiva 98/70/CE)

13a. Se introduce anexa IVa după cum urmează:

Specificaţii standard pentru motorinele destinate utilizării de către navele de navigaţie 
interioară

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parametrul Unitatea Limita

Cifra cetanică Min 51,0
Indexul centanic Min 46,0
Densitatea la 15°C kg/m³ 845 
Hidrocarburi aromatice 
policiclice 

% (m/m) Max 8 

Conţinutul de sulf mg/kg Max 10,0 
Punctul de aprindere °C Peste 55 
Reziduu de carbon (în 
10% reziduu de distilare) 

% (m/m) Max 0,30 

Conţinutul de ceunşă % (m/m) Max 0,01 
Conţinutul de apă mg/kg Max 200 
Particule mg/kg Max 24 
Coroziunea benzii de 
cupru (3h la 50°C) 

clasificare Clasa 1 

Stabilitatea oxidării g/m³ Max 25 
Lubricitate (wsd 1,4) la 
60°C 

μm Max 460 

Vâscozitate la 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Distilare 
% (V/V) recuperat la 
250°C 
% (V/V) recuperat la 
350°C 
95% recuperat la 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Min 85 
Max 360 

Punctul de turbiditate 
Vară 
Iarnă 

°C Max 0 
Max -15 

Punct de înfundare a 
filtrului la rece (CFPP) 
Vară 
Iarnă 

°C Max -11 
Max -24 
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Aspect limpede 
Conţinutul de esteri 
metilici ai acizilor graşi 
(FAME)* 

% (V/V) Max 5 

*Un conţinut mai mare de FAME determină 
creşterea consumului de carburant şi impune 
măsuri suplimentare de întreţinere (prevenirea 
depunerilor în sistemul de alimentare cu carburant, 
a formării depozitelor şi a coroziunii). De asemenea, 
acesta poate ridica probleme pentru sistemele de 
încălzire la bord (problemă de siguranţă).

Or. en

Justificare

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Amendament depus de Claude Turmes şi Umberto Guidoni

Amendamentul 104
ANEXĂ

Anexa V subtitlu (Directiva 98/70/CE)

Tipul: Benzină cu conţinut ridicat de 
biocarburant

Tipul: Benzină cu conţinut ridicat de
compuşi oxigenaţi

Or. en

Justificare

Annex V contains provisions applicable to petrol containing up to  10vol % ethanol. It is 
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misleading to refer to such  petrol as 'high biofuel petrol'. Consumer is misled by the term 
"biofuel" to think it is environmentally friendly. The technically correct nomination for the 
quality comprising  5-10vol% ethanol is "high oxygenate petrol" . 

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 105
ANEXĂ

Anexa V subtitlu (Directiva 98/70/CE)

Tipul: Benzină cu conţinut ridicat de
biocarburant

Tipul: Benzină cu biocarburant

Or. en

Justificare

Annex V contains provisions applicable to petrol containing a minimum of 5vol% biofuels. It 
is misleading to refer to petrol which contains such a proportion of biofuels as 'high biofuel 
petrol'. This term should be reserved for petrol containing substantially more biofuels; the 
term 'Biofuel Petrol' is more appropriate.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 106
ANEXĂ

Anexa V tabel rândul al 6-lea (limita minimă) (Directiva 98/70/CE)

Conţinutul de oxigen Conţinutul de oxigen

- 2,7 v/v% min (5a)

(5a) Criteriul minim dispare în cazul 
retragerii de pe piaţă a categoriei 
„benzină”.

Or. en

Justificare

The distinction between fuel grade with high oxygen content and regular petrol is necessary 
due to older vehicle fleet not being able to tolerate higher than 5vol% of ethanol content of 
fuels. In the event that in the future the regular Petrol grade is withdrawn from the market, 
the minimum requirement should also lapse. 
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Amendament depus de Gintaras Didžiokas

Amendamentul 107
ANEXĂ

Anexa V tabel rândul al 6-lea (limita maximă) (Directiva 98/70/CE)

Conţinutul de oxigen %m/m 3,7 Conţinutul de oxigen %m/m 4,0

Or. en

Justificare

The oxygen content limit needs to be high enough to ensure that 10% by volume ethanol can 
be blended into a petrol within the full range of permitted density. 10% ethanol will not 
comply with the proposed 3.7% by mass oxygen limit if the base petrol to which the ethanol is 
added has a density between 720-747 kg/m3. For more than a decade the US Government has 
permitted a total oxygen content of up to 4.0% by mass for E10 petrol (10% ethanol). This 
would be high enough to ensure that 10% ethanol can be blended within the full range of 
permitted density of petrols.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 108
ANEXĂ

Anexa V tabel rândul al 7-lea (limita maximă) (Directiva 98/70/CE)

- Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) 
%v/v 10

- Etanol (pot fi necesari agenţi de stabilizare) 
%v/v 5-10

Or. en

Justificare

It is better to have one category of petrol comprising 0-5vol% ethanol and the second  
category of petrol comprising 5-10 vol% ethanol.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 109
ANEXĂ

Anexa V nota de subsol 3 (Directiva 98/70/CE)
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(3) Perioada de vară începe nu mai târziu de 
data de 1 mai şi ia sfârşit nu înainte de 30 
septembrie. Pentru statele membre cu 
condiţii de iarnă severă sau arctică, 
perioada de vară începe nu mai târziu de 
data de 1 iunie şi ia sfârşit nu înainte de 31 
august.

(3) Perioada de vară începe nu mai târziu de 
data de 1 mai şi ia sfârşit nu înainte de 30 
septembrie. Pentru statele membre cu 
condiţii de temperatură scăzută în timpul 
verii, perioada de vară începe nu mai târziu 
de data de 1 iunie şi ia sfârşit nu înainte de 
31 august.

Or. en

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 110
ANEXĂ

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

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.

Pentru statele membre cu condiţii de iarnă 
arctică sau severă, presiunea maximă a 
vaporilor nu depăşeşte 70,0 kPa. 

Or. en

Justificare

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
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the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Amendament depus de Martin Callanan

Amendamentul 111
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 
temperatură scăzută în timpul verii, 
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 
limita corespunzătoare a presiunii 
vaporilor permisă în perioada de vară de
60kPa sau de 70kPa cu valoarea indicată în 
tabelul din anexa VI.

Or. en

Justificare

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 112
ANEXĂ

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

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 

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 
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vară poate depăşi 60kPa cu valoarea indicată 
în tabelul din anexa VI.

vară poate depăşi 56kPa cu valoarea indicată 
în tabelul din anexa VI şi, de la 1 ianuarie 
2013, poate depăşi 52kPa cu valoarea 
indicată în tabelul din anexa VI.”

Or. fr

Justificare

Thus, with the proposed exceedance, vapour pressure would, at most, be 64 kPa until 2012 
and 60 kPa from 1 January 2013, thus making it possible to prevent a deterioration in air 
quality due to increased emissions of VOCs.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 113
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 66,0 kPa. Atunci 
când carburantul conţine etanol, presiunea 
maximă a vaporilor permisă în perioada de 
vară poate depăşi 56kPa cu valoarea indicată 
în tabelul din anexa VI.

Or. en

Justificare

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this 
legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.
Therefore and in line the maximum summer vapour pressure, the maximum vapour pressure 
under arctic or severe winter conditions should be lowered from 70kPa to 66kPa.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 114
ANEXĂ

Anexa VI (Directiva 98/70/CE)
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DEROGAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU 

BENZINA CU CONŢINUT DE ETANOL

eliminată

Conţinut de 
etanol (%v/v)

Depăşirea 
autorizată a 
presiunii 
vaporilor (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Atunci când conţinutul de etanol este 
cuprins între două valori indicate în tabel, 
depăşirea autorizată a presiunii vaporilor 
se determină prin extrapolare liniară între 
conţinutul de etanol imediat superior şi 
cel imediat inferior.

Or. en

Justificare

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 115
ANEXĂ
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Anexa VI (Directiva 98/70/CE)

DEROGAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU 

BENZINA CU CONŢINUT DE ETANOL

DEROGARE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU 

BENZINA CU CONŢINUT DE ETANOL

Conţinut de 
etanol (%v/v)

Depăşirea 
autorizată a 
presiunii 
vaporilor (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

O derogare de 4kPa se va acorda doar în 
cazul în care amestecul include cel puţin 
3 %v/v etanol.

Atunci când conţinutul de etanol este 
cuprins între două valori indicate în tabel, 
depăşirea autorizată a presiunii vaporilor 
se determină prin extrapolare liniară între 
conţinutul de etanol imediat superior şi 
cel imediat inferior.

Or. en

Justificare

The waiver for ethanol as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 
68kPa and would deteriorate air quality due to increased VOC emissions. In order to avoid a 
deterioration of air quality, the overall maximum vapour pressure has to be lowered to a level 
of 56kPa. In addition, a waiver with a maximum of 4kPa can be allowed when at least 3 
volume per-cent ethanol is blended. With this approach, even with the waiver the maximum 
vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 116
ANEXĂ

Anexa VI (Directiva 98/70/CE)
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DEROGAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU 

BENZINA CU CONŢINUT DE ETANOL

DEROGARE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ PENTRU 

BENZINA CU CONŢINUT DE 
BIOCARBURANŢI

Conţinut de 
etanol (%v/v)

Depăşirea 
autorizată a 
presiunii 
vaporilor (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Atunci când conţinutul de etanol este 
cuprins între două valori indicate în tabel, 
depăşirea autorizată a presiunii vaporilor 
se determină prin extrapolare liniară între 
conţinutul de etanol imediat superior şi 
cel imediat inferior.

O derogare de 8kPa se autorizează doar în 
cazul în care amestecul de benzină 
include biocarburanţi în proporţie de 3%-
10%.

Or. de

Justificare

Compliance with the proposed waivers would be impossible to monitor. In order to make it 
possible to mix ethanol and other biofuels with petrol, the maximum deviation which occurs 
in practice should be taken as a guide value.

Amendament depus de Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendamentul 117
ANEXĂ

Anexa VIa (nouă) (Directiva 98/70/CE)

ANEXA VIA 
METODĂ DE MĂSURARE A 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ GENERATE DE CARBURANŢI 
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DE-A LUNGUL ÎNTREGULUI LOR 
CICLU DE VIAŢĂ
(1) La elaborarea raportului privind 
emisiile de gaze cu efect de seră generate de 
toţi carburanţii de-a lungul întregului lor 
ciclu de viaţă, se vor lua în considerare 
următoarele elemente:
(a) extracţia/producţia de materii prime, 
inclusiv:
- modalitatea de extracţie, măsurată sau 
evaluată pe sit de extracţie;
- energia utilizată în cursul extracţiei, 
inclusiv arderea, emisiile fugitive şi alte 
forme de energie folosite în timpul acestui 
proces;
- impactul modificărilor directe şi indirecte 
ale utilizării solului (inclusiv deplasările 
activităţilor agricole); 
- cantitatea de energie folosită în producţia 
şi aplicarea substanţelor agrochimice pe 
unitate de energie;
-  impactul asupra carbonului din sol şi 
asupra emisiilor legate de practicile 
agricole, în special utilizarea 
îngrăşămintelor azotate; 
- impactul produselor derivate;
- folosirea carburantului pentru maşinile 
de producţie, pe unitate;
(b) Transportul şi distribuirea, inclusiv:
- transportul de la puţuri până la primul loc 
de rafinare/transfer pe baza echivalenţilor 
medii CO2 pe unitate de energie;
- numărul de kilometri reprezentând 
transportul de la puţuri până la locul de 
rafinare/transport;
- numărul de kilometri reprezentând 
transportul de la locul de rafinare/transfer 
până la punctul de vânzare pe baza 
echivalenţilor medii CO2 pe unitate de 
energie;
(c) Conversie/rafinare, inclusiv:



PE396.443v01-00 68/75 AM\688588RO.doc

RO

- cantitatea de energie folosită în procesul 
de conversie/rafinare pe unitate de energie;
- cantitatea de echivalenţi CO2 emişi pe 
unitate de energie;
(d) Produsul final:
- conţinutul de carbon pe unitate de 
energie.
(2) Dacă este cazul, Comisia stabileşte 
valori implicite pentru fiecare sit de 
extracţie sau pentru fiecare componentă 
nefosilă a carburantului privind părţi 
specifice ale evaluării „de la puţ la roată”. 
Aceste valori implicite sunt conservatoare 
în evaluarea economiilor de emisii de gaze 
cu efect de seră  şi se bazează pe emisiile 
proceselor care sunt net superioare 
emsiilor medii. Furnizorii de carburant pot 
solicita un coeficient de emisie mai 
favorabil dacă pot dovedi că produsul lor 
are o performanţă mai scăzută în materie 
de gaze cu efect de seră faţă de valoarea 
implicită.

Or. en

Justificare

Baseline requirements for fuels should be set in sustainability criteria whereas this annex 
should concern only criteria for ghg accounting. Possible default values should be 
conservative and represent significantly worse than average ghg performance in all fuels and 
stages to provide for an incentive for fuel suppliers to "opt-in" and  provide the necessary 
information to allow for the use of more favourable coefficient. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 118
ANEXĂ

Anexa VIa (nouă) (Directiva 98/70/CE)

ANEXA VIA
METODĂ DE MĂSURARE A 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ GENERATE DE TOŢI 
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CARBURANŢII FOSILI DE-A LUNGUL 
ÎNTREGULUI LOR CICLU DE VIAŢĂ
(1) La elaborarea raportului privind 
emisiile de gaze cu efect de seră generate de 
toţi carburanţii fosili de-a lungul întregului 
lor ciclu de viaţă, se vor lua în considerare 
următoarele elemente:
(a) extracţia/producţia de materii prime, 
inclusiv:
- modalitatea de extracţie, măsurată sau 
evaluată pe sit de extracţie;
- o evaluare a cantităţii de energie utilizată 
în cursul extracţiei,  inclusiv arderea, 
emisiile fugitive şi alte forme de energie 
folosite în timpul acestui proces;
- impactul modificărilor utilizării solului, 
inclusiv deplasările activităţilor agricole;
- cantitatea de energie folosită în producţia 
şi aplicarea substanţelor agrochimice pe 
unitate de energie;
- impactul produselor derivate;
- folosirea carburantului pentru maşinile 
de producţie, pe unitate;
(b) Transportul şi distribuirea, inclusiv:
- transportul de la puţuri până la primul loc 
de rafinare/transfer pe baza echivalenţilor 
medii CO2 pe unitate de energie;
- numărul de kilometri reprezentând 
transportul de la puţuri până la locul de 
rafinare/transport;
- numărul de kilometri reprezentând 
transportul de la locul de rafinare/transfer 
până la punctul de vânzare pe baza 
echivalenţilor medii CO2 pe unitate de 
energie;
(c) Conversie/rafinare, inclusiv:
- cantitatea de energie folosită în procesul 
de conversie/rafinare pe unitate de energie;
- cantitatea de echivalenţi CO2 emişi pe 
unitate de energie;
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(d) Produsul final:
- conţinutul de carbon pe unitate de 
energie.
(2) Până la 1 ianuarie 2011, se vor formula 
norme minime pentru carburanţi pe baza 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de-a lungul întregului ciclu de viaţă al 
carburanţilor, măsurate în conformitate cu 
alineatul (1) din prezenta anexă. Normele 
vor fi reprezentate de rezultatele măsurate 
ale furnizorului de carburant cu cea mai 
bună performanţă globală sau de media 
celor mai buni trei furnizori. Dacă este 
cazul, se poate distinge între motorina 
convenţională uşoară şi motorina 
convenţională grea.
(3) Începând din 1 ianuarie 2011, 
reducerea echivalenţilor CO2 prevăzută la 
articolul 7a alineatul (2) s-ar putea baza pe 
valori implicite, pe sit de extracţie, sau pe 
un conţinut fix de echivalenţi CO2 pe o 
bază „de la puţ la roată”. Furnizorii de 
carburanţi pot devia de la această valoare 
în mod pozitiv dacă pot dovedi că produsul 
lor are o performanţă mai scăzută în 
materie de gaze cu efect de seră faţă de 
valoarea implicită.

Or. en

Justificare

Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. The Commission will submit in 
December a proposal for a Renewable Energy Directive that will also include a tool for 
calculating GHG performance of biofuels based on a life-cycle analysis. Having two 
Directives covering sustainability criteria will result in legal confusion.

Amendament depus de Claude Turmes

Amendamentul 119
ANEXĂ

Anexa VIb (nouă) (Directiva 98/70/CE)
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ANEXA VIB
CRITERII DE DURABILITATE PENTRU 
CARBURANŢI
Criteriile de durabilitate se vor baza pe un 
sistem în care materiile prime pentru 
carburanţi sunt identificabile până la sursă 
şi toate companiile din lanţul de producţie 
a biomasei durabile sunt certificate.
Criteriile garantează, între altele, că:
- nu se produce niciun impact negativ 
semnificativ asupra biodiversităţii şi, în 
special, producerea sau extragerea de 
materie primă nu are loc în apropierea 
zonelor naturale de valoare sau a zonelor 
publice protejate, cu excepţia cazului în 
care aceasta constă în ape reziduale sau 
resturi forestiere;
- producerea de materii prime pentru 
carburanţi nu antrenează despăduriri sau 
pierderi nete ale altor rezerve de carbon 
(cum ar fi terenuri umede şi păşuni 
permanente) în sol sau deasupra solului;
- sunt respectate convenţiile şi 
reglementările internaţionale, în special 
normele pertinente ale OIM şi convenţiile 
ONU pentru protejarea populaţiilor 
indigene;
- nu se înregistrează niciun impact negativ 
semnificativ asupra resurselor hidrice;
- calitatea aerului, a apei şi a solului nu 
este deteriorată de extragerea sau 
producerea de materii prime pentru 
carburanţi; 
- se elaborează rapoarte periodice 
obligatorii cu privire la consecinţele sociale 
ale producerii de materie primă biologică, 
în special cu privire la preţurile 
alimentelor, pentru a se demonstra absenţa 
efectelor negative, între altele asupra 
siguranţei alimentare;
- există o declaraţie de consimţământ din 
partea comunităţilor/populaţiei locale; 
- publicul are acces la informaţii şi la 
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participare;
- se elaborează rapoarte periodice 
obligatorii pentru a se stabili că nu există 
efecte negative semnificative indirecte 
legate de modificări ale utilizării solului 
sau de deplasări ale activităţilor agricole;
- carburanţii nefosili derivaţi din biomasă 
comportă reduceri directe de emisii de gaze 
cu efect de seră de cel puţin 60% în 
comparaţie cu carburanţii fosili;

Or. en

Justificare

All fuels sold on EU market should comply with sustainability criteria. If fuels produced from 
biomass are expected to be a significant method of compliance under this legislation, extra 
care needs to be taken not to create perverse environmental or climate effects. Such criteria 
should guarantee no significative negative impacts on biodiversity, water resources,  air, 
water and soil quality, or food security, among others. 

Amendament depus de Umberto Guidoni

Amendamentul 120
ANEXA

Anexa VI b (nouă) (Directiva 98/70/CE)

ANEXA VIB
CRITERII DE DURABILITATE PENTRU 
CARBURANŢI
Criteriile de durabilitate se vor baza pe un 
sistem în care materiile prime pentru 
carburanţi sunt identificabile până la sursă 
şi toate companiile din lanţul de producţie 
a biomasei durabile sunt certificate.
Criteriile garantează, între altele, că:
- nu se produce niciun impact negativ 
semnificativ asupra biodiversităţii şi, în 
special, producerea sau extragerea de 
materie primă nu are loc în apropierea 
zonelor naturale de valoare sau a zonelor 
publice protejate, cu excepţia cazului în 
care aceasta constă în ape reziduale sau 
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resturi forestiere;
- producerea de materii prime pentru 
carburanţi nu antrenează despăduriri sau 
pierderi nete ale altor rezerve de carbon 
(cum ar fi terenuri umede şi păşuni 
permanente) în sol sau deasupra solului;
- sunt respectate convenţiile şi 
reglementările internaţionale, în special 
normele pertinente ale OIM şi convenţiile 
ONU pentru protejarea populaţiilor 
indigene;
- nu se produce niciun impact negativ 
semnificativ asupra resurselor hidrice;
- calitatea aerului, a apei şi a solului nu 
este deteriorată de extragerea sau 
producerea de materii prime pentru 
carburanţi; 
- se elaborează rapoarte periodice 
obligatorii cu privire la consecinţele sociale 
ale producerii de materie primă biologică, 
în special cu privire la preţurile 
alimentelor, pentru a se demonstra absenţa 
efectelor negative, între altele asupra 
siguranţei alimentare;
- există o declaraţie de consimţământ din 
partea comunităţilor/populaţiei locale; 
- publicul are acces la informaţii şi la 
participare;
- se elaborează rapoarte periodice 
obligatorii pentru a se stabili că nu există 
efecte negative semnificative indirecte 
legate de modificări ale utilizării solului 
sau de deplasări ale activităţilor agricole;
- carburanţii nefosili derivaţi din biomasă 
comportă reduceri semnificative de emisii 
de gaze cu efect de seră în comparaţie cu 
carburanţii fosili;

Or. en

Justificare

All fuels sold on EU market should comply with sustainability criteria. If fuels produced from 
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biomass are expected to be a significant method of compliance under this legislation, extra 
care needs to be taken not to create perverse environmental or climate effects. Such criteria 
should guarantee no significative negative impacts on biodiversity, water resources,  air, 
water and soil quality, or food security, among others. 

Amendament depus de Andres Tarand and Anders Wijkman

Amendamentul 121
ANEXĂ

Anexa VIc (nouă) (Directiva 98/70/CE)

INDEXUL DE DURABILITATE ŞI 
PRAGUL PENTRU PRODUCEREA ŞI 
UTILIZAREA BIOCARBURANŢILOR
În plus faţă de dispoziţiile din anexele VIA 
şi VIB, fiecare biocarburant pentru fiecare 
motor sau altă tehnologie de conversie a 
energiei (de ex. pilele de combustie) se 
evaluează şi se certifică în conformitate cu 
un index de durabilitate unic, comun, solid 
din punct de vedere ştiinţific, pe baza 
căruia se stabileşte un prag, în 
conformitate cu articolul 7ba alineatul (4), 
care reprezintă o reducere de cel puţin 50% 
a emisiilor de gaze cu efect de seră şi o 
creştere de 100% a eficienţei energetice 
faţă de benzina Eurosuper 95 utilizată într-
un motor standard cu combustie internă; în 
cazul în care biomasa este obţinută din 
culturi produse pe terenuri arabile, indexul 
include, de asemenea, un randament 
minim al biomasei pe hectar de 5 tone  
echivalent petrol şi utilizări maxime ale 
produselor chimice şi ale irigării pe hectar.
Metodologia şi formularea exactă a 
indicelui de durabilitate se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 11 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

It is helpful to give some guidance by the European Parliament on methodology before 
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discussions start through comitology procedure.
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