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(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru 
benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanţii din transportul rutier, de 
modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru 
carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 
93/12/CEE
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0018)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 95 şi 175 alineatul (1) din Tratatul 
CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0061/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi cel al Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 2

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European – O strategie 
tematică privind poluarea aerului2 a stabilit 

(2) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European – O strategie 
tematică privind poluarea aerului2 a stabilit 

  
1 Nepublicată încă în JO.
2 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European: O strategie tematică privind poluarea aerului –
COM(2005) 446.
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obiective de reducere a emisiilor poluante 
până în anul 2020. Aceste obiective au 
rezultat în urma unei analize amănunţite a 
costurilor şi beneficiilor. Au fost stabilite, 
mai ales, obiective de reducere a emisiilor 
de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 
60%, a emisiilor de compuşi organici 
volatili (COV) cu 51% şi a PM2,5 cu 59% 
în raport cu emisiile înregistrate în anul 
2000. Consecinţele modificărilor aduse 
Directivei 98/70/CE asupra emisiilor de 
COV ale staţiilor de benzină ar trebui luate 
în considerare în dispoziţiile legislative 
viitoare.

obiective de reducere a emisiilor poluante 
până în anul 2020. Aceste obiective au 
rezultat în urma unei analize amănunţite a 
costurilor şi beneficiilor. Au fost stabilite, 
mai ales, obiective de reducere a emisiilor 
de SO2 cu 82%, a emisiilor de NOx cu 
60%, a emisiilor de compuşi organici 
volatili (COV) cu 51% şi a PM2,5 cu 59% 
în raport cu emisiile înregistrate în anul 
2000. Totuşi, în Rezoluţia sa din 26 
septembrie 2006 referitoare la strategia 
tematică privind poluarea aerului1, 
Parlamentul European a stabilit obiective 
de reducere a emisiilor mai ambiţioase, şi 
anume cu 65% pentru emisiile de NOx, cu 
55% pentru emisiile COV şi cu 61% 
pentru PM2,5. Acest lucru ar trebui să se 
reflecte în prezenta directivă. Consecinţele 
modificărilor aduse Directivei 98/70/CE 
asupra emisiilor de COV ale staţiilor de 
benzină ar trebui, de asemenea, luate în 
considerare în dispoziţiile legislative 
viitoare.
___________________________

1 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 176.

Justificare

The European Parliament has called for a more ambitious policy to combat air pollution. All 
legislation on air pollution must accord with this ambition.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 3

(3) Comunitatea s-a angajat prin Protocolul 
de la Kyoto să atingă obiectivele fixate în 
privinţa reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră pentru perioada 2008-2012. În 
prezent, transportul terestru generează 
aproape 20% din aceste emisii.
Comunitatea analizează în prezent nivelul 
de reducere a gazelor cu efect de seră care 
ar trebui atins, dincolo de cel impus prin 
angajamentul de la Kyoto. Pentru 
îndeplinirea obiectivelor viitoare este 

(3) Comunitatea s-a angajat prin Protocolul 
de la Kyoto să atingă obiectivele fixate în 
privinţa reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră pentru perioada 2008-2012. În 
prezent, transportul terestru generează 
aproape 20% din aceste emisii.
Comunitatea s-a angajat, de asemenea, să 
reducă cu 30% emisiile de gaze cu efect de 
seră până în 2020 în contextul unui acord 
global şi cu 20% în mod unilateral. Pentru 
îndeplinirea prezentelor obiective este 
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necesară participarea tuturor sectoarelor. necesară participarea tuturor sectoarelor.

Justificare

The post-2012 objective of 30% or 20% proposed by the Commission is supported by both the 
Council and Parliament. All legislation on reducing greenhouse gases must accord with this 
ambition.

Amendamentul 3
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 transport1 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”2. 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 transport3 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”4. 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 
biocombustibili, cât şi criterii sociale.

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.

  
1 JO L 123, 17.5.2003, p. 42.
2 O strategie a UE privind biocarburanţii – COM(2006) 34, 8.2.2006.
3 JO L 123, 17.5.2003, p. 42.
4 O strategie a UE privind biocarburanţii – COM(2006) 34, 8.2.2006.
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Amendamentul 4
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.

(15) Amestecul de etanol în benzină 
modifică în mod neuniform presiunea 
vaporilor amestecului de carburant obţinut.
Pentru ca creşterea presiunii vaporilor 
benzinei care rezultă din procentajul ce 
urmează a fi combinat să nu fie 
disproporţionat de mare, este necesar să se 
definească un procentaj minim ce 
urmează a fi combinat ca o condiţie 
pentru a permite depăşirea autorizată 
pentru astfel de amestecuri.

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.

Amendamentul 5
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, în mod ideal, 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.
Această creştere nu trebuie să determine o 
creştere generală a emisiilor COV. Prin 
urmare, este necesară scăderea 
nivelurilor maxime ale presiunii 
vaporilor.

Justificare

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 



PR\676597RO.doc 9/29 PE 392.119v01-00

RO

permitted vapour pressure.

Amendamentul 6
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 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 
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.

Justificare

The Commission proposes monitoring greenhouse gas emissions throughout the life cycle of 
fuels and then reducing them. 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 commitology.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 22A (nou)

(22a) S-au dezvoltat tehnologii mai noi, 
mai curate ale motoarelor pentru navele 
de navigaţie interioară. Aceste motoare 
pot fi alimentate doar cu combustibil cu 
conţinut foarte redus de sulf. Conţinutul 
de sulf al navelor de navigaţie interioară 
va fi redus cât mai curând posibil, într-o 
singură etapă.
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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.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (-1) (nou)

Articolul 1 (Directiva 98/70/EC)

-1. Articolul 1 se înlocuieşte cu următorul 
text:

„Articolul 1
Domeniu de aplicare

În vederea protejării sănătăţii şi a 
mediului, prezenta directivă stabileşte 
specificaţiile tehnice pentru combustibilii 
folosiţi pentru vehiculele echipate cu 
motoare cu aprindere prin scânteie şi cu 
motoare cu aprindere prin comprimare, 
precum şi pentru alte tehnologii ale 
motoarelor vehiculelor.

Justificare

So far, the fuel quality directive has only regulated the quality of fuels; under the proposed 
amendment, a greenhouse gas emission reduction requirement would in addition be 
introduced for fuels. Fuel suppliers should be able to comply with this requirement, inter alia, 
by producing different fuels, such as hydrogen, with a good greenhouse gas balance. To make 
this option possible, it is necessary to extend the scope of the directive.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA A

Articolul 2 alineatul (1) alineatul (5a) (nou) (Directiva 98/70/EC)

(1a) La articolul 2 alineatul (1), se 
adaugă următorul punct (5a):

„(5a) „Performanţa de gaze cu efect de 
seră” înseamnă cantitatea gazelor cu efect 
de seră din combustibil, măsurată în 
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echivalenţi CO2, plus cantitatea de 
echivalenţi CO2 emisă în urma procesului 
de extracţie şi producţie, de transport, 
distribuire şi amenajare teritorială, minus 
economisirea emisiilor de echivalenţi CO2
datorită capturii şi depozitării sau a 
puţurilor corelate cu producţia de 
combustibili.” 

Justificare

Fuel suppliers must improve the greenhouse gas performance of fuels by 10% by 2020. It is 
necessary to define exactly what this concept means.

Amendament 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA C

Articolul 3 alineatul (3) (Directiva 98/70/EC)

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

(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 scăzut de 
biocarburant”, în limba sau limbile 
naţionale.

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 
0% to 5% biofuels should therefore be called 'petrol' and petrol containing between 5% and 
10% biofuels should be called 'low biofuel petrol'.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA C

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

(5) Statele membre se asigură că acei 
carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 

(5) Statele membre se asigură că acei 
carburanţi destinaţi utilizării de către 
utilajele mobile nerutiere şi tractoarele 
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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.

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.

Statele membre se asigură, de asemenea, 
că, până la 31 decembrie 2009 cel târziu, 
carburanţii destinaţi echipamentelor 
mobile fără destinaţie rutieră şi navelor 
de navigaţie interioară se conformează 
calităţii motorinei cu destinaţie rutieră 
aşa cum se menţionează la anexa IV.

Justificare

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
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.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA D

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

(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, carburanţii 
destinaţi echipamentelor mobile fără 
destinaţie rutieră şi navelor de navigaţie 
interioară se conformează calităţii 
motorinei cu destinaţie rutieră aşa cum se 
menţionează la anexa IV.
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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.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

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

(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 pe unitate de energie 
generate de aceşti carburanţi de-a lungul 
ciclului de viaţă.  

Justificare

See justification of Amendment 15.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

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

(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 

(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 
2% faţă de emisiile din 2010 pe an, 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 energie raportat în 2020 nu va 
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depăşi 90% din nivelul raportat în 2010. depăşi 90% din nivelul raportat în 2010.

Justificare

See justification of Amendment 15.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7a alineatul (3) (Directiva 98/70/EC)

(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).

(3) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a unui mecanism de monitorizare, 
raportare şi verificare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră pe unitate de energie 
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 de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 11 alineatul (2), pe baza 
orientărilor prevăzute la anexa VIa.

Justificare

The Commission proposes to leave the establishment of the methodology for measuring 
greenhouse gases from well to wheel to commitology. But some very political issues are 
attached to the question as to which methodology should be used. Therefore the Parliament 
should give some guidelines on which the commitology process shall be based. Concerning 
the greenhouse gas reductions, it would be better to take 5 steps of 2% reductions rather than 
10 yearly reductions of 1% because it is easier to implement a 2% reduction per 2 years.

Amendament 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 7b a (nou) (Directiva 98/70/EC)

Articolul 7b a
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Criterii de durabilitate pentru 
biocombustibili

(1) Doar acei combustibili care respectă 
criteriile durabilităţii producţiei şi 
performanţa de gaze cu efect de seră pe 
baza unui ciclu de viaţă prevăzut la 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 la anexa 
VIb. 
(3) Statele membre acceptă dovada 
respectării sistemelor internaţionale 
voluntare de stabilire a standardelor 
pentru producţia durabilă a produselor 
agricole sau forestiere ca dovadă a 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la anexa 
VIb, cu condiţia ca aceste scheme să fie 
acreditate ca îndeplinind standardele 
corespunzătoare de fiabilitate, 
transparenţă şi verificare independentă a 
celei de-a treia părţi. 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 (2a).

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 commitology to 
decide.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 8a (Directiva 98/70/EC)
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Comisia continuă să elaboreze metode de 
testare adecvate pentru utilizarea aditivilor 
metalici în carburanţi.

Folosirea aditivului metalic MMT în 
combustibil este interzisă începând cu 1 
ianuarie 2010. Comisia elaborează metode 
de testare adecvate pentru utilizarea 
aditivilor metalici în carburanţi, alţii decât 
MMT.

Justificare

In some Member States, MMT is added to petrol in order to improve the poor quality of petrol 
imported from Russia. The use of this and other metallic additives is very damaging to the 
environment. MMT can easily be replaced with less damaging substances, and the use of this 
additive should therefore be banned from 2010. As regards other metallic additives, the 
Commission will devise a suitable test methodology.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 punctul ca (nou) (Directiva 98/70/EC)

(ca) definirea condiţiilor de iarnă polară 
sau severă în vederea restrângerii 
definiţiei pentru a include doar acele zone 
unde condiţiile justifică un nivel mai 
mare al presiunii maxime a vaporilor.

Justificare

Member States where Arctic conditions apply or winters are very severe are entitled to a 
higher maximum vapour pressure. The Commission's proposed definition of 'Arctic 
conditions' or 'severe winters' is very broadly formulated. Consideration should therefore be 
given to whether the definition could not be confined to those regions which genuinely ought 
to be eligible for the higher maximum vapour pressure.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 punctul f (Directiva 98/70/EC)

(f) utilizarea aditivilor metalici în 
carburanţi.

(f) utilizarea aditivilor metalici în 
carburanţi, cu excepţia MMT.

Justificare

See explanatory statement for Amendment 20.



PR\676597RO.doc 17/29 PE 392.119v01-00

RO

Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 9 punctul f a (nou) (Directiva 98/70/EC)

(fa) volumul total al componenţilor 
folosiţi în benzină şi motorină, în 
conformitate cu legislaţia în domeniul 
mediului a UE care cuprinde obiectivele 
Directivei-cadru privind apa şi ale 
directivelor sale subordonate. 

Justificare

There is evidence that bodies of water are sometimes polluted with components used in diesel 
or petrol, such as MTBE or ETBE, or other components such as benzene. This should be 
investigated in the light of the Water Framework Directive and other EU environmental 
legislation.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12 ALINEATUL (-1) (nou)

Anexa III tabel (Directiva 98/70/EC)

La rubrica „Presiunea vaporilor pe 
perioada de vară”, intrarea din coloana 
„Maxime” se înlocuieşte cu „56,0(5)”.

Justificare

Annex III applies to petrol with an admixture of biofuels of between 0% and 5%. As petrol 
containing between 5% and 10% biofuels is called 'low biofuel petrol', it is appropriate to 
continue to refer to the 0% to 5% category simply as 'petrol', as is the case in the current 
unamended Directive 98/70/EC.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 12

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

Nota de subsol 5 se modifică prin 
adăugarea următorului text: „Atunci când 
carburantul conţine etanol, presiunea 

Nota de subsol 5 se înlocuieşte cu 
următorul text: „În cazul statelor membre 
cu condiţii de iarnă polară sau severă, 
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maximă a vaporilor permisă în perioada de 
vară poate depăşi 60kPa cu valoarea 
indicată în tabelul din anexa VI.”

presiunea vaporilor maximă nu trebuie să 
depăşească 66,0kPa. Atunci când 
carburantul conţine biocombustibili, 
presiunea maximă a vaporilor permisă în 
perioada de vară poate depăşi 56kPa cu 
4kPa (vezi anexa VI) dacă se atinge un 
conţinut minim bio de 3%.”

Justificare

Annex III applies to petrol with an admixture of biofuels of between 0% and 5%. As petrol 
containing between 5% and 10% biofuels is called 'low biofuel petrol', it is appropriate to 
continue to refer to the 0% to 5% category simply as 'petrol', as is the case in the current 
unamended Directive 98/70/EC.

Amendamentul 23
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13 (a)

Anexa IV tabel (Directiva 98/70/EC)

(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 „6”.

Justificare

It is desirable to reduce emissions of damaging Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PACs) to 
the absolute minimum. The Commission wishes to reduce the maximum permitted PAC 
content from 11% to 8%. On average, however, fuel in the EU contains approximately 3% 
PACs, and only in a few exceptional cases does it contain more than 6%. The maximum 
percentage laid down can therefore be further reduced to 6%.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 15A (nou)

Anexele VI a şi VI b (noi) (Directiva 98/70/EC)

(15a) Se adaugă anexele VIa şi VIb 
prevăzute în anexa la prezenta directivă.

Justificare

It is necessary to define more clearly the exact way in which the greenhouse gas 
performances of fuels are to be monitored and reduced. Two new annexes are inserted for this 
purpose.



PR\676597RO.doc 19/29 PE 392.119v01-00

RO

Amendamentul 25
ANEXĂ

Anexa V subtitlu (Directiva 98/70/EC)

Tipul: Benzină cu conţinut ridicat de 
biocarburant

Tipul: Benzină cu conţinut scăzut de 
biocarburant

Justificare

Annex V contains provisions applicable to petrol containing 0% to 10% 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. In 
addition, it is better to have one category comprising 0-5% biofuels and another category 
comprising 5-10%.

Amendamentul 26
ANEXĂ

Anexa V tabel rândul al 3-lea coloana a 4-a (Directiva 98/70/EC)

Presiunea vaporilor, pe perioada de vară Presiunea vaporilor, pe perioada de vară

60,0 (4) 56,0 (4)

Justificare

See justification of Amendment 25.

Amendamentul 27
ANEXĂ

Anexa V tabel rândul al 7-lea liniuţa a 2-a (Directiva 98/70/EC)

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

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

Justificare

See justification of Amendment 25.
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Amendamentul 28
ANEXĂ

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

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 66,0 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.

Justificare

See justification of Amendment 25.

Amendamentul 29
ANEXĂ

Anexa VI (Directiva 98/70/EC)

DEROGAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ 

PENTRU BENZINA CU CONŢINUT 
DE ETANOL

DEROGAŢIE PRIVIND PRESIUNEA 
VAPORILOR AUTORIZATĂ 

PENTRU BENZINA CU CONŢINUT 
DE BIOCOMBUSTIBILI

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 

O depăşire de 4kPa se acordă doar în 
cazul combinării între 3% şi 10% 
biocombustibili.
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cel imediat inferior.

Justificare

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa and 
would deteriorate air quality due to increased VOC emissions. However the blending of 
ethanol or other biofuels can be an important instrument for suppliers to improve the GHG 
performance of their fuels. Therefore, in order not to deteriorate 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. With this approach, even with the waiver the maximum 
vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.

Amendament 30
ANEXĂ

Anexa VI a (nouă) (Directiva 98/70/EC)

ANEXA VI A
Metodă de măsurare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de toţi 
combustibilii de-a lungul întregului lor 
ciclu de viaţă
1. La elaborarea raportului privind 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de toţi combustibilii 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 amenajărilor teritoriale, 
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 



PE 392.119v01-0022/29 PR\676597RO.doc

RO

de producţie, pe unitate;
(b) Transportul şi distribuirea, inclusiv: 
- transportul de la puţuri până la primul 
loc de rafinare/transfer pe baza 
echivalenţilor CO2 pe unitate de energie;
- numărul de kilometri reprezentând 
transportul de la puţuri până la locul de 
rafinare/transport;
- transportul de la locul de 
rafinare/transfer până la punctul de 
vânzare pe baza echivalenţilor 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; 
(d) Produsul final:
- conţinutul de carbon pe unitate de 
energie.
2. Până la 1 ianuarie 2011, se vor formula 
standarde de combustibil 
pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de-a lungul întregului ciclu de 
viaţă al combustibililor, măsurate în 
conformitate cu alineatul (1) din prezenta 
anexă. Standardele vor fi reprezentate de 
rezultatele măsurate ale furnizorului de 
combustibil 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 cu 1 ianuarie 2011, 
reducerea echivalenţilor CO2, prevăzută 
la articolul 7a alineatul (2), s-ar putea 
baza pe valorile implicite, pe sit de 
extracţie sau pe un conţinut fix de 
echivalenţi CO2 pe o bază de la zăcământ 
la roată. Furnizorii de combustibili pot 
devia de la această valoare în mod pozitiv 
dacă pot dovedi că produsul lor are o 
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performanţă mai scăzută a emisiilor de 
gaze cu efect de seră atunci când se 
compară cu valoarea implicită. 

Justificare
This Annex gives methodology guidelines for measuring CO2 from all fuels (incl. fossil fuels, 
biofuels, hydrogen). If suppliers can reach their carbon reduction target set in art. 7a by 
using new fuels such as hydrogen, this would lead to a great increase of investment in new 
vehicle technologies.

The methodology is divided into 3 parts: the first one describes the monitoring process of 
GHG emissions in the whole chain. The second one sets the baseline standards for GHG 
emissions reduction. The last one describes the reduction phase and introduces the possibility 
of using default values.

Amendament 31
ANEXĂ

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

ANEXA VI B
CRITERII DE DURABILITATE 
PENTRU PRODUCŢIA DE 
BIOCOMBUSTIBILI
Biodiversitate
Criteriile de biodiversitate se bazează pe 
un sistem în care biomasa este 
identificabilă, cel puţin parţial, până la 
sursă, biomasa certificată poate fi 
combinată cu biomasa necertificată şi 
toate companiile lanţul de producţie al 
biomasei durabile sunt certificate. Acest 
sistem trebuie să garanteze că:
- nu are loc nici o producţie de biomasă în 
apropierea zonelor naturale de valoare 
sau a zonelor publice protejate, cu 
excepţia cazului în care aceasta constă în 
ape reziduale sau resturi forestiere;
- producţia de biomasă nu determină nici 
o despădurire; 
- se respectă convenţiile şi reglementările 
internaţionale;
- producţia de biocombustibili nu 
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determină o lipsă de apă.
Criterii sociale
Criteriile sociale pentru producţia de 
biocombustibili includ următoarele 
elemente:

- obligaţia de a elabora un raport cu 
privire la consecinţele sociale ale 
producţiei de materie primă biologică, în 
special la preţurile la alimente;
- o declaraţie prin care 
comunităţile/populaţia locală îşi dau 
consimţământul. 

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. The proposed 
verification system provides an effective verification of the origin of biomass as to ensure 
there is no loss of biodiversity, but also makes implementation on a large scale possible.
Social criteria should be based on good information and local consent.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The revision of the Fuel Quality Directive has two purposes. Firstly, to improve air quality by 
reducing emissions, inter alia, of sulphur and PACs. A second aim is to help combat climate 
change by reducing greenhouse gases from transport fuels. This second aim represents a 
remarkable political decision. Emissions of greenhouse gases must first be measured 
throughout the life cycle: the extraction and production phase, transport and distribution and 
ultimate use. The next step is to reduce emissions. This is the first time that a specific product 
(fuel) has been set a reduction target on the basis of a life cycle analysis. It is interesting to 
note that in the USA the State of California has more or less simultaneously announced a 
similar initiative, as a result of which the prospect of productive cooperation with the USA 
has arisen. In order to prepare for the political debate, the coordinators in the European 
Parliament's Environment Committee have requested a study. This study, Inclusion of 
sustainability criteria in the Fuel Quality Directive, was published at the beginning of July.
On 5 July, the ENVI Committee and the policy department organised a workshop at which 
experts stated their opinions, while interested parties were invited to attend. Some 50 people 
took part in the discussion, including representatives of the Commission, the ESC, Member 
States, the Council Presidency, the oil industry, the environmental movement and biofuel 
producers. In recent months, your rapporteur has held many talks, both with interested parties 
and with experts. In May she attended a symposium in California on this subject. Certain 
decisions on the choice of options, regarding both air quality and the climate change 
objective, require elucidation.

1. Air quality

The Fuel Quality Directive lays down new standards for sulphur dioxide and polycyclic 
aromatic hydrocarbons. As regards the sulphur content of fuel for inland shipping, the 
Commission proposes a reduction to be implemented in two stages: on 31 December 2009 to 
300 mg/kg and on 31 December 2011 to 10 mg/kg. The Commission justifies this two-stage 
approach by reference to the extra energy consumption required in order to reduce the sulphur 
content of fuels. However, it may be objected to this that low-sulphur fuel makes more 
efficient ships' engines possible. The extra energy consumption at the refinery is amply 
compensated by reduced fuel consumption by ships. The more efficient ships' engines are 
already available.

The Commission proposes that the maximum permitted polycyclic aromatic hydrocarbon 
content of fuels should be reduced from 11% to 8%. However, the mean level in the EU is 
between 3% and 4%, while 6% is exceeded in only a few exceptional cases. A further 
reduction of the ceiling from 8% to 6% could therefore be achieved without much extra cost.

Vapour pressure and ethanol
Another point is vapour pressure. The higher the vapour pressure, the greater the emissions of 
Volatile Organic Compounds (VOCs). VOCs play an important part in the formation of 
ozone. Particularly in warm conditions, ozone formation can be a serious health problem. In 
its resolution on the thematic strategy for air quality, Parliament called for a more ambitious 
approach, precisely on account of the damage caused to health by VOC emissions. The 
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Commission does not propose any further reduction and wishes to retain a figure of 60kPa for 
the maximum permitted vapour pressure, with the possibility of increasing it to 70kPa in 
Arctic conditions, so that cars can also be started in Arctic regions. In addition, the 
Commission actually proposes an increase where ethanol is blended with fuel. Where ethanol 
is blended with fuel, one side-effect is to increase the vapour pressure, which results in more 
VOCs being emitted into the atmosphere. The increase in the vapour pressure is not directly 
proportional to the quantity of ethanol used for blending. It reaches a maximum with a 5% 
blend, beyond which figure it gradually declines again.

In order to make a balanced proposal, your rapporteur has studied the situation in the USA. In 
most states in the USA, the maximum permitted vapour pressure is considerably lower, 
namely 48 kPa. No increase is provided for in the event of blending with ethanol, although 
states where the air quality permits it do take advantage of this option. There are no technical 
obstacles to likewise imposing a lower vapour pressure in the EU. A vapour pressure of 56 
kPa is possible. In addition, it is open to question to what extent an exception for ethanol is 
necessary. In view of the rapid increase in  vapour pressure when a small proportion of 
ethanol is blended, to allow an increase in vapour pressure where only a small percentage is 
blended would provide the wrong incentive. In that case, a small contribution to reducing 
greenhouse gas emissions would result in a disproportionate deterioration of air quality. Your 
rapporteur therefore proposes a limited waiver of 4kPa if at least 3 per cent biofuels are 
blended with fuel.

Proposals
To sum up, your rapporteur proposes:

- accelerating the reduction of sulphur in fuels for inland shipping
- reducing the maximum permitted quantity of PACs
- prohibiting the damaging additive MMT
- reducing the vapour pressure and only permitting an exception if between 3% and 

10% biofuels are blended.

2. Greenhouse gases

Road transport causes approximately 20% of greenhouse gas emissions in the EU. In order to 
achieve a CO2 reduction of 30% by 2020, cars must become considerably more efficient, but 
CO2 emissions caused by fuels must also be reduced. The Commission proposes first 
measuring emissions of greenhouse gases and then between 2011 and 2020 reducing them by 
1% per annum. Around 85% of greenhouse gas emissions from fuel occur upon combustion in 
the car and 15% in the overall production and refining process, including fuel transport and 
distribution. The Commission's proposal to reduce emissions deserves every support. In order 
to achieve the reduction, fuel suppliers may opt to render the extraction and refining processes 
more efficient so that less energy is used to obtain oil and turn it into petrol or diesel.
Comparative research, for example by Kristina Holmgren of IVL Swedish Environmental 
Research Institute, indicates that refineries within the EU differ – and that many opportunities 
to save energy are not yet being exploited. Another option is the production and marketing of 
alternative fuels, such as natural gas, hydrogen or LPG. Naturally, the production these 
alternative fuels must be subjected to the same Well to Wheel analysis. A third possibility is 
blending with biofuels. Here too, the Well to Wheel approach must be applied, which will lead 
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to a preference for biofuels which have a better greenhouse gas balance than fossil fuels. This 
proposal gives fuel suppliers enough options to make choices in the light of their own 
judgment and supply those fuels which have a better carbon balance. The proposal deserves 
our full support. However, there are a few remarks which should be made about the 
Commission proposal:

1. Determination of the method
The Commission proposes determining the Well to Wheel approach by means of 
commitology. As a number of important political choices have to be made in this context, 
Parliament must have a say in deciding a number of guidelines. This can be ensured by 
formulating guidelines in a new annex, which can be fleshed out later by means of the 
commitology procedure. These guidelines  can, inter alia, include decisions about the base 
year and the standard.

2. The base year and the standard
Oil companies have invested to differing extents in improved efficiency. Under the 
Commission proposal, every supplier must supply data on greenhouse gas emissions, which 
will then become the standard. This would mean that a different standard applied to each 
company, which is contrary to the logic of the internal market. It is also contrary to the sense 
of justice, because companies which have invested in improvements would suffer by having 
to comply with stricter standards than their competitors who had invested less in efficiency. In 
order to guarantee a level playing field, a common standard is needed. Ideally, the base year 
should lie in the past in order to ensure that behaviour is not influenced by strategic motives.
In that case, use must be made of existing studies. Because many data are lacking, and 
because not every fuel supplier and biofuel producer clearly endorses the results, it would be 
better for the base year to lie in the future, namely as soon as possible after the adoption of 
this directive. In that way, every supplier can supply data and will have to do so.

3. The target
The proposed target is 1% per annum. In order to achieve this level of ambition, experts say 
that a considerable effort is necessary, but this of course depends very much on the starting 
point or the basic standard. The question is, naturally, how the standard is to be chosen from 
the data supplied by fuel producers. It would be advisable, certainly, not to take the lowest 
standard, and not the average either. In order to ensure an adequate level of ambition, a top-
runner approach is the obvious choice: in that case, the best company (or, for example, the 
average of the top three companies) would set the standard for the rest. But there is one 
qualification to be made here. It is likely that the best company will be operating with light 
oil, as that requires less processing and refining. If the best company sets the standard, this 
will give all European fuel suppliers a strong incentive, or even compel them, likewise to use 
as much light oil as possible. This will mean a price rise for light oil and will result in heavy 
oil going to such countries as China and India. That would not necessarily be better for 
worldwide emissions of greenhouse gases: it would merely relocate emissions from European 
companies to other companies. In order to ensure that a genuine reduction is achieved, it may 
be necessary to introduce two standards: one for heavy oil and one for light oil. However, the 
need for this can only be ascertained on the basis of data on actual emissions by fuel 
producers. In addition, the proposed reduction of 1% per annum will be difficult to enforce. A 
reduction of 2% per two years is easier and will bring about the same emission reduction by 
2020.
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4. The whole chain
The Commission proposal specifically mentions a Well to Wheel approach. This means that 
emissions throughout the chain are taken into account. For fossil fuels, the chain comprises oil 
extraction, flaring, initial processing, transport, refining, distribution and emission upon 
combustion in the engine. For biofuels, the same applies, but there the emphasis is more likely 
to be on the use of production inputs (such as artificial fertiliser) and changes in land use.

The annex lists these criteria in such a way as to render them applicable to oil, gas, hydrogen 
and biofuels. An alternative would be to describe a different method for each biofuel, but this 
approach guarantees that the method is technology-neutral and that there is no concealed 
stimulus for one of the fuels. The fuel supplier can himself decide on the option which is 
optimal for him.

5. Scope
The Commission proposal does not refer to hydrogen. However, it is important to give fuel 
suppliers optimal choices and not exclusively back the use of biofuels. It is therefore 
necessary to amend Article 2 defining the scope.

One difficult point is electricity. Of course it would be good if cars operated on sustainably 
produced electricity. Some car manufacturers foresee the rise of plug-in cars whose batteries 
will be recharged at home. In many cases, the present fuel suppliers are not involved in this.
Including electricity in the scope would in principle be desirable, but fuel suppliers do not 
generally supply electricity. A trade system would overcome this problem, but that would 
make the directive complex again.

6. Sustainability criteria
Even if fuel suppliers have various ways of complying with reduction obligations, it is 
undeniable that this objective creates a strong incentive to use biofuels. It goes without 
saying, in this connection, that blending fuels with biofuels which, on the basis of a well-to-
wheel analysis, emit even more greenhouse gases or very little less will achieve little.
Inclusion of a criterion which explicitly lays down a minimum requirement regarding 
greenhouse gas performance is therefore not necessary: fuel suppliers have no reason to use 
biofuels for blending whose carbon dioxide efficiency is poor.

It is a different matter when it comes to sustainability criteria. There is justified concern about 
the impact of a large-scale use of biofuels on biodiversity, the environment and social 
relations. It is not easy to formulate criteria which accord with the rules of the World Trade 
Organisation. Some European countries have already made a first move. On the basis of the 
positions of the UK, Germany and the Netherlands, or at least their provisional positions, 
Annex [VIb] lists a number of criteria dealing with the concerns about biofuels. In the case of 
the social criteria, the response primarily lies in an obligation to monitor social impact and to 
obtain the consent of the local population. In the case of biodiversity, concerns include water 
use and the proximity of areas of natural interest.

7. Compatibility with other legislation: ETS and biofuel objective
There is much debate about compatibility with other legislation and initiatives. The European 
Council has agreed to a binding objective of 10% admixture of biofuels on two conditions.
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The biofuels must be sustainable, and 2nd generation technology must be sufficiently 
developed. It goes without saying that the sustainability objectives in the annex to this 
directive must not be incompatible with the general condition for sustainability formulated by 
the Council. The Commission is currently drawing up criteria. At a later stage, it may be 
possible in Annex VIb to make do with a reference to an established list of criteria.

There is a second compatibility aspect, namely that relating to emissions trading. Refineries 
fall under the ETS system and must report their emissions and purchase additional rights if 
they emit more than they already have the right to. According to some commentators, this 
provides a sufficient guarantee that refineries will act responsibly in their carbon dioxide 
emissions, which means that refineries do not need to submit compulsory reports. On the 
other hand, there is a view that the ETS only provides an incentive to reduce carbon dioxide 
and does not impose any absolute obligation. Oil companies can, after all, decide to purchase 
emission rights on the commercial market. Both the ETS and the directive now under 
consideration provide incentives: neither of them actually imposes a requirement to improve 
efficiency at refineries. In other words, they reinforce each other and at least do not conflict.

8. Conclusion
Your rapporteur's amendments are designed to ensure maximum flexibility, a level playing 
field and ambitious but responsible objectives. In addition, it is important that the directive 
should be technology-neutral in the sense that it should not provide extra incentives for a 
particular fuel or technology. In sum, this involves the following proposed amendments:

- Annex VIa: guidelines for measuring methods, including the possibility of using 
standard values (default values), a top-runner approach and, if necessary, different 
standards for light and heavy oil

- Annex VIb: sustainability criteria: biodiversity and social obligations
- extending the scope of  the directive: the use of hydrogen to reduce CO2 is made 

possible
- greater flexibility: emission reduction of 2% per 2 years up to and including 2020 

rather than 1% per annum
- guarantees of sustainability in a new Article 7c.
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