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Context

In decembrie 2008, Parlamentul European şi reprezentanţii Statelor Membre au adoptat Directiva
Energiei Regenerabile, care trasează o ţintă obligatorie de 20% pentru utilizarea energiei 
regenerabile în UE, cu o ţintă secundară de 10% pentru transport. Data fixată pentru atingerea 
ţintei este anul 2020.

Scopul declarat pentru ţinta fixată pentru sectorul de transport este să reducă emisiile de CO2

cauzate de acesta în UE, prin reducerea cantităţii de combustibili fosili utilizaţi în acest sector.

În general, este considerat că ţinta va fi atinsă în procent mare prin utilizarea biocombustibililor.  
Intr-adevăr, ţinta a fost iniţial adresată ca fiind una de utilizare a biocombustibililor şi înlocuieşte în
mod eficient o ţintă voluntar asumată ca pană în 2010 biocombustibilii să reprezinte 5.75% din 
combustibilul utilizat în UE.

În spatele discuţiei la nivel legislativ, biocombustibilii au ajuns în topul ştirilor la nivel mondial anul 
trecut deoarece un număr de importante organizaţii internaţionale au investigat sustenabilitatea 
producerii lor. Agenţia Internaţională de Energie, Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură a 
Naţiunilor Unite, Organizaţia Europeană pentru Cooperare şi Dezvoltare, Comitetul de Cercetare 
Comun al Comisiei Europene, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul de Ştiinţă al 
Agenţiei Europene de Mediu au publicat cu toţii rapoarte ridicând o varietate de preocupări.

Chiar înainte ca subiectul biocombustibililor să devină atât de important, liderii UE au insistat 
asupra faptului ca ţintele trebuie sa facă „subiectul unei produceri sustenabile a biocombustibililor”.

Astfel, „criteriile de sustenabilitate” pentru biocombustibili au devenit parte a legislaţiei propuse şi o
mare parte a discuţiei legislative s-a axat pe acest subiect. Având în vedere ca biocombustibilii 
susţinuţi prin aceasta Directiva vor primi o cantitate mare de atenţie şi bani publici este necesar ca 
producţia lor să se facă în mod responsabil şi ca aceştia să conducă spre beneficii substanţiale, 
dovedite, pentru mediu.

În principiu, organizaţia Transport & Environment nu este nici pentru, nici împotriva
biocombustibililor.  Noi credem că politicile trebuie să se concentreze pe rezultatele ce acţionează
asupra mediului, şi nu pe ţintele pentru anumite tehnologii. În cazul combustibilului pentru transport 
UE a convenit, în paralel un standard de combustibil cu conţinut redus de CO2 ceea ce trasează o 
ţintă de reducere a gazelor cu efect de seră pentru emisiile rezultate în urma ciclului de viaţă al 
combustibililor utilizaţi în transport. Noi credem că aceasta abordare, dacă este implementată în
mod corect, ar duce la atingere scopului fără a fi nevoie de o ţintă de volum pe biocombustibili.1

Cu toate acestea, acum că ţinta pe sectorul de transport pentru biocombustibili/ energie 
regenerabilă a fost agreată este necesar să stabilim dacă aceasta va fi atinsă în mod sustenabil 
sau nu. Acest document va examina rezultatul politic al dezbaterii asupra „criteriilor de 
sustenabilitate” şi va stabili dacă prin legislaţia actuală se poate atinge scopul de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din sectorul de transport.

                                                            
1 Vezi: www.transportenvironment.org/News/2008/12/EU-dampens-market-for-high-carbon-oil/
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Concluzii şi recomandări principale

Concluzii principale
 Cu toate că standardele de sustenabilitate ale Directivei sugerează că doar biocombustibilii 

care reduc emisiile de gaze cu efect de seră se califică, în practică legea se poate îmbunătăţi la 
fel de bine şi în privinţa reducerii emisiilor din sectorul de transport.  Acest lucru se datorează în
primul rând faptului că această Directivă nu controlează impactul emisiilor de CO2 provocate de 
schimbările indirecte în urma utilizării terenului (ILUC) ce rezultă de pe urma cultivărilor 
adiţionale de plante pentru biocombustibili.

 Legislaţia este mult prea complexă, pe alocuri contradictorie şi conţine multe neclarităţi. Aceste 
lucruri blochează viitorul economic şi de mediu durabil al combustibililor din transport obţinuţi 
din surse regenerabile.

 Standardele de sustenabilitate convenite nu diminuează riscul ca o producţie crescută de 
biocombustibili sa conducă în continuare la pierderea biodiversităţii şi la distrugerea mediului 
înconjurător. Lipsa prevederilor asupra ILUC şi numeroase alte fisuri în actualul set de criterii de 
sustenabilitate sunt principalele vinovate.

 Modul de calcul pentru emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocombustibili şi „valorile 
standard” atribuite diferitelor tipuri de biocombustibili este opac şi ridică semne de întrebare
despre independenţa, credibilitatea şi validitatea acestui proces.

 Multe neclarităţi semnificative, fundamentale în legislaţie, nu vor fi rezolvate în totalitate decât în
cadrul aşa-numitului proces de „comitologie” (comitet tehnic), cu puţină sau chiar fără nici o 
supraveghere din partea Parlamentului European sau alte părţi interesate, fapt care ridică de 
asemenea întrebări despre transparenţa acestui proces.

Recomandări pentru politica Europeană
 Politica Europeană ar trebui să aibă ca scop înlăturarea ţintelor bazate pe volume pentru 

regenerabilele utilizate în transport (biocombustibili) şi să se orienteze către ţinte de reducere a 
gazelor cu efect de seră. Presupusele beneficii ale ţintelor cantitative, cum ar fi siguranţa 
investiţiei, nu s-au materializat, în timp ce dezavantajele, cum ar fi o incertitudine semnificativă
privind impactul gazelor cu efect de seră sunt de o importanţă majoră.

 Indiferent de modalitatea în care o ţintă viitoare va fi stabilită, o prioritate absolută este să
includă estimări pentru impactul carbonului din schimbările indirecte în urma utilizării terenului 
(ILUC), în legislaţie. Doar printr-o modalitate de calcul robustă a ILUC este posibil ca prin 
politicile actuale pentru biocombustibili să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră din 
sectorul de transport.

 Comisia ar trebui să asigure transparenţa şi implicarea diferitelor parţi implicate în procesul 
legislativ viitor, care trebuie să clarifice numeroase incertitudini ale legislaţiei. Doar prin 
deschidere şi transparenţă, legislaţia şi implementarea ei îşi vor recâştiga credibilitatea.

Recomandări pentru statele membre
Având în vedere toate incertitudinile, analiza ce urmează să aibă loc asupra legislaţiei şi întrebările
continue referitoare la efectele asupra utilizării terenului pentru producerea a multor 
biocombustibili, cel mai sigur pariu pentru Statele Membre este să:

 Dezvolte o legislaţie, o politica de taxare şi alte măsuri care limitează cererea de energie în
sectorul de transport în scopul limitării impactului asupra mediului, a creşterii eficientei în
transport şi a reducerii necesitaţii de a înlocui combustibilii fosili cu alte surse de energie.  
Aceste măsuri vor include de asemenea promovarea distanţării modalităţii de transport de cea 
bazată pe dependenţa de maşină, spre exemplu prin îmbunătăţirea sistemului de transport 
public sau creşterea utilizării bicicletei ca modalitate de transport.

 Stabilirea doar a câtorva ţinte modeste obligatorii vis-a-vis de biocombustibili în viitorii ani în
scopul de a evita o dependenţă masivă de biocombustibili care ar deveni neviabila pe termen 
lung.
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 Promovarea surselor de energie regenerabile, altele decât biocombustibilii şi a surselor de 
energie sărace în carbon pentru a fi utilizate în sectorul de transport, inclusiv a energiei electrice 
din surse regenerabile.

Recomandări pentru industrie şi investitori
Având în vedere toate incertitudinile, analiza ce urmează să aibă loc asupra legislaţiei şi întrebările
continue referitoare la efectele asupra utilizării terenului pentru producerea a multor bio-
combustibili, cel mai sigur pariu pentru industrie este să:
 Concentreze investiţiile în zone care reduc cererea de energie în sectorul de transport. Acest 

lucru creează cele mai bune condiţii pentru a întâmpina un viitor cu preţuri mai mari, o creştere 
mai mare a cererii pentru energie regenerabilă şi o creştere drastică a cererilor de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

 Investească doar în biocombustibili care, în mod demonstrabil, nu prezintă probleme 
semnificative legate de utilizarea terenurilor şi care nu riscă conflicte sociale şi legate de 
conservarea mediului înconjurător;

 Evite investiţii în biocombustibili care s-au calificat la limită şi prezintă probleme de tipul ILUC –
astfel de investiţii ar putea fi pierdute o dată ce UE va include efectele de tip ILUC în legislaţie;

 Încetinească alte investiţii în biocombustibili, de asemenea în tipul celor care se prezintă ca 
fiind de „generaţia a doua”, până când problemele rezultate din utilizarea terenului nu au fost în
mod corect adresate în termeni de sustenabilitate (până la sfârşitul anului 2012);

 Investească în toate celelalte tipuri de surse promiţătoare de energie regenerabila şi săracă în
conţinut de carbon utilizate în transport, inclusiv electricitate regenerabilă în transport (i.e. 
trenuri, vapoare, autovehicule hibride conectabile la prize, etc.) Acestea promit o reducere reală
şi de durată a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Cum se calculează ţinta de 10% pentru energia 
regenerabilă din sectorul de transport?

Legislaţia a stabilit ca ţinta obligatorie de 10% din energia utilizată în transport să provină din surse 
regenerabile pană la 2020 (Articolul 3.4).2 Spre deosebire de obiectivul general în legătura cu 
energia regenerabilă, care este subiectul unui „efort comun”, ţinta de 10% de energie regenerabilă
în transport trebuie să fie atinsă de fiecare Stat Mambru la nivel naţional.3

Ţinta este definită ca:

Energia regenerabilă folosită în toate formele de transport
= ţinta finală

Totalul energiei folosite în transportul rutier şi feroviar

Aceasta înseamnă că doar transportul rutier şi feroviar vor fi folosite să calculeze volumul ţintei în
Statele Membre, dar sursele regenerabile utilizate în alte moduri de transport pot de asemenea fi 
contabilizate în cadrul acestei ţinte. De exemplu, daca un Stat Membru decide să investească în
combustibili proveniţi din surse regenerabile pentru sectorul sau aviatic, va fi în continuare capabil 
să îl ia în calculul atingerii ţintei pe transport, cu condiţia că aceşti combustibili sunt sustenabili.

Cu toate acestea, nu există nici o stipulare pentru cum trebuie luată în calcul energia folosită în
sectorul de transport, pentru moduri altele decât cel rutier, respectiv cel feroviar. In contrast, există
stipulări detaliate referitor la cum trebuie să fie calculaţi biocombustibilii şi energia electrică
regenerabilă utilizată în transportul rutier. Aceasta este prima dintr-o serie de inconsistenţe şi
incertitudini în actuala directivă.

Contabilizarea dublă

Există un stimulent specific adiţional pentru biocombustibilii produşi din deşeuri, reziduuri altele 
decât alimentare, materiale celulozice şi lingo-celulozice (în continuare denumite biocombustibili 
„avansaţi”). Acestea vor fi luate în calcul de două ori în cadrul atingerii ţintei (Articolul 21.2), cu 
justificarea că ele sunt mult mai costisitoare a fi produse şi deci e nevoie de o încurajare mai mare 
în acest sens.4  Acest lucru înseamnă că, în practică, un Stat Membru poate decide să folosească 
5% din aceşti biocombustibili şi astfel să atingă întreaga sa obligaţie pentru energie provenită din 
surse regenerabile în cadrul sectorului de transport.

Cu toate acestea, conform poziţiei Centrului European Comun al Comisiei Europene (JRC) (De 
Santi si altii, 2008:7), biocombustibilii „avansaţi” nu vor fi competitivi cu prima generaţie de 
biocombustibili înainte de 2020, ceea ce are toate şansele sa nu conducă State Membre prea 
departe către atingerea ţintelor lor.

                                                            
2 Numărul articolelor la care se face referinţă în acest document sunt bazate pe versiunea Directivei Energiei Regenerabile adoptată de 
către Parlamentul European în sesiunea plenară din 17 decembrie 2008. Acestea pot fi subiectul unor modificări ulterioare.
3 Ţinta generală de 20% este împărţită între statele membre in conformitate cu GDP-ul lor şi potenţialul de creştere al energiei 
regenerabile. Suedia, având in mod curent cea mai mare contribuţie de energie regenerabilă (39.8%) are de asemenea cea mai mare 
ţintă pentru 2020 (49%). Regatul Unit, care în prezent ajunge doar la 1.3% din consumul total final de energie ca provenind din surse de 
energie regenerabilă, va trebui sa crească contribuţia sa la 15% pana la 2020.  Cu toate acestea, amândouă ţările vor avea de 
asemenea să atingă in mod individual sub-ţinta de 10% pana in 2020 pentru energie regenerabilă in transport.  Este important să
remarcăm faptul că ţinta de 10% din transport reprezintă doar 2-3% din totalul ţintei de 20% de energie regenerabilă.  Astfel, mai mult 
de 17% din ţinta va veni din sectoarele de termoficare si electric, unde utilizarea resurselor din biomasă este de asemenea mult mai 
eficientă. O altă diferenţă importantă între ţinta generală de utilizare de surse de energie regenerabilă şi cea de utilizare a lor în sectorul 
de transport este că Statele Membre pot face comerţ cu ţinta lor generală (articolul 6).  Acest lucru nu este posibil cu ţinta pe sectorul de 
transport.
4 Există motive bune pentru promovarea specifică a biocombustibililor proveniţi din deşeuri si reziduuri (inclusiv gunoi de grajd).  Dacă
deşeul organic nu este utilizat pentru a produce energie, in mod normal va emite metan.  Daca acel metan este captat si ars, beneficiul 
in privinţa gazelor cu efect de seră este mai mare decât posibila înlocuire cu combustibil fosil. Cu toate acestea, acest lucru nu este 
reflectat in Directiva, unde suportul specific depinde mai mult de faptul ca aceşti biocombustibili nu sunt produşi din culturi pentru hrană.
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Abordare confuză cu privire la regenerabilitatea energiei în transport

Energia regenerabilă folosită de automobilele electrice va fi contabilizată de 2,5 ori către atingerea 
ţintei, pentru a reflecta faptul ca angrenajul ce utilizează energie electrică pentru propulsie este o 
modalitate mult mai eficientă de a folosi energia regenerabilă decât arderea biocombustibililor într-
un motor pe combustie. Din moment ce numai vehiculele ce circulă pe şosele şi nu şi trenurile 
electrice beneficiază de acest stimulent, directiva oferă mai puţine stimulente pentru Statele 
Membre pentru a schimba furnizarea de energie electrica pentru trenuri cu energie regenerabila.

Provenienţa electricităţii poate fi prezentată în două moduri diferite. Acest lucru va oferi Statelor 
Membre oportunitatea de a alege procentajul de electricitate regenerabilă folosit pentru flota de 
automobile electrice sau trenuri. O opţiune este aceea de a se face referire la media UE, alta de a 
face referire la procentajul naţional mediu de electricitate regenerabilă. În practică, asta înseamnă 
că ţările cu un nivel ridicat de electricitate regenerabilă, precum Suedia şi Austria pot folosi 
procentajul lor propriu (relativ mare). În acest timp, ţările cu un procentaj mic de electricitate 
regenerabila, precum Regatul Unit şi Italia – vor folosi procentajul UE, actual în jur de 14% 
(Agenţia Europeană pentru Energie, 2008) în creştere la aproximativ 35% până în 2020. Acest 
lucru înseamnă ca Regatul Unit va fi capabil sa contabilizeze electricitatea în transport în 2020 ca 
şi cum 35% din ea ar fi regenerabila, indiferent de cifra reala.

O altă mare incertitudine este modul de estimare a electricităţii consumate de vehiculele care 
circulă pe şosele, atâta timp cât nu există o metodă care sa măsoare separat electricitatea pentru 
vehicule.

Rezultatul acestor stipulări conflictuale este că în acest moment este dificil sa se spună ce rol va 
juca electricitatea regenerabilă în atingerea ţintei pe transport. Foarte mult va depinde de politicile 
de suport existente în fiecare Stat Membru.
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Criteriile de sustenabilitate (Articolul 17)

Pentru scopul declarat al ţintei, biocombustibilii şi biolichidele (i.e. uleiul vegetal folosit în
generarea electricităţii) fac subiectul unor anumite „criterii de sustenabilitate” în vederea 
contabilizării lor în cadrul energiei regenerabile din ţinta pe transport sau pentru scheme de 
susţinere la nivel naţional, cum ar fi scutiri de taxe, etc.  Criteriile de sustenabilitate sunt bazate pe 
regulile pieţei interne a UE, i.e. odată ce un tip de biocombustibil este aprobat ca sustenabil intr-
unul din Statele Membre, alte state UE nu pot refuza ca acest biocombustibil să nu beneficieze de 
schemele naţionale de suport. Cu toate acestea, Statele Membre încă pot decide să diferenţieze 
între biocombustibili cu performanţe mai bune sau mai proaste, acordând subvenţii 
biocombustibililor „mai buni”.

Când biomasa solidă este folosită în aplicaţii staţionare pentru a respecta ţinta generală de 20% 
pentru energia regenerabilă stabilită de Directivă, criteriile de sustenabilitate nu se aplică. Cu toate 
acestea, Comisia va trebui să raporteze pe tema schemei de sustenabilitate pentru biomasă până
la sfârşitul lui 2009 şi, dacă necesar, propune modificări la actuala Directivă.5

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (Articolul 17.2)

Până în 2017, biocombustibilii şi alte biolichide vor trebui sa fie dovedite că contribuie cu cel puţin 
35% per total la reducerea ciclului de viaţă al gazelor cu efect de seră în comparaţie cu 
combustibilii fosili. Din 2017, şi subiectul unei analize în 2014, acest prag va fi crescut la 50% 
pentru instalaţiile existente şi 60% pentru cele noi.

Pragul de reducere pentru emisiile de gazele cu efect de sera a fost introdus deoarece o ţintă de 
volum pentru transport ar putea duce către utilizarea celor mai ieftini biocombustibili cu foarte mic 
aport de reducere de emisiile de gaze cu efect de sera, întrucât companiile se vor strădui doar sa 
atingă ţinta cantitativa de 10%. Dacă ţinta de reducere de emisii de gaze cu efect de seră (precum 
cea stabilită în Directiva pentru Calitatea Combustibililor) ar fi un concept care să prevaleze, 
companiile ar fi dirijate să achiziţioneze biocombustibili cu gradul cel mai mare de reducere de 
gaze cu efect de seră, în scopul atingerii cât mai eficiente a ţintei lor de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. După cum s-a spus deja, UE a decis sa stabilească ambele abordări în
paralel, crescând confuzia şi complexitatea legislaţiei.

Cum conduc biocombustibilii la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră?
Mult din atracţia originală a biocombustibililor stă în neutralitatea lor percepută la nivel de emisii de 
gaze cu efect de seră. Pe măsură ce culturile (energetice) cresc, acestea absorb carbon din 
atmosferă. Când acestea sunt arse (ca biocombustibil), acest carbon este pur şi simplu eliminat 
înapoi în atmosferă astfel încât pe parcursul ciclului de viată al combustibilului, impactul net asupra 
concentraţiei de CO2 din atmosferă este neutru.

Dar în realitate, biocombustibilii nu sunt neutri din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Acestea sunt emisii asociate cu toate nivelele ciclului lor de viaţă, în particular dacă culturile 
sunt crescute intensiv, folosind fertilizatori bazaţi pe nitrogen şi utilaje specifice, sau dacă procesul 
de rafinare necesită cantităţi mari de energie (de tip fosil). Cu toate acestea, biocombustibilii nu 
trebuie să aibă zero emisii de gaze cu efect de seră pentru a reprezenta un beneficiu; ei doar 
trebuie să emită mai puţin decât alternativa de combustibili fosili. (Oxfam 2008)

Calcularea reducerilor gazelor cu efect de seră (Articolul 19 şi Anexa V)
Directiva include o listă cu valori standard pentru reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră 
pentru diferite moduri de producere a biocombustibililor (Anexa V a Directivei).

                                                            
5 Comitetele pe Industrie si Mediu ale Parlamentului European au sugerat in rapoartele lor ca criteriile de sustenabilitate pentru 
biocombustibili si biolichide sunt extinse la toate modalităţile de utilizare a energiei din biomasa, dar ulterior si-au retras aceasta poziţie.
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Procesul pentru deciderea asupra valorilor standard pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera este opac şi nu este subiectul unei monitorizări transparente.

Valorile standard şi valorile standard neagregate vin de la JEC6.  Aceste valori au fost actualizate 
de Comisie la etapele de finalizare a negocierilor, după ce Comitetul de Industrie al Parlamentului 
a votat deja pentru Directivă, solicitând un prag mai ridicat pentru reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră.

La momentul respectiv, valorile standard pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru aproape toate tipurile de biocombustibili au fost revizuite şi crescute şi ca rezultat, 
realmente toate tipurile de biocombustibili ating acum ambele praguri de 35% şi 50%.  
Semnificativ, în mod special, a fost diferenţa pentru etanolul obţinut din sfeclă căruia i-a crescut 
nivelul de reducere de gaze cu efect de seră de la 35% la 52%. Conform Comisiei, acesta este 
datorat îmbunătăţirilor în modul de procesare şi faptului că în urma reformei zahărului, zaharul 
provenit din sfecla este acum cultivat în regiuni mai eficiente. Cu toate acestea, noi ştim că doar 
cele mai eficiente fabrici în Regatul Unit produc etanol din sfeclă de zahăr cu procent de 55% de 
reducere de emisii de gaze cu efect de seră. De aceea, 52% pare suspicios de mult pentru o 
valoare standard „conservatoare”.

Exemple de combustibili fără succes sunt motorina din boabe de soia (31% reduceri de emisii de 
gaze cu efect de seră) şi anumite moduri de producere a biomotorinei din rapiţă şi a etanolului din 
grâu.

Procesul de obţinere a valorilor standard este foarte opac şi nu este subiectul nici unei monitorizări
independente. Nu a existat nici un angajament din partea Comisiei în privinţa deschiderii 
procesului de obţinere a acestor valori către o analiză independentă.

În principiu, valorile standard sunt „conservatoare”, cu toate ca aceasta poate fi discutabile7. 
Furnizorii pot fie utiliza valorile standard sau furniza propriile calcule specifice (în concordanţă cu 
formula pusa la dispoziţie în Directiva) pentru a demonstra ca biocombustibilii lor oferă reduceri de 
emisii de gaze cu efect de seră mai mari decât cele prevăzute de standarde.

Schimbări directe rezultate în urma utilizării terenului

Directiva stabileşte mijloace de constrângere pentru convertirea directă a terenurilor în scopul 
producerii de materii prime pentru biocombustibili. Acest lucru este necesar pentru ca o cantitate 
mare de carbon stocat în terenuri şi păduri în stare naturală, neafectate, este eliberat în atmosferă
sub formă de dioxid de carbon atunci când zona respectivă este pregătită pentru agricultură iar 
solul este răscolit.

În legislaţie, aceasta se traduce în măsuri speciale de protecţie pentru arii cu un nivel ridicat de 
biodiversitate unde niciun fel de materii prime pentru biocombustibli nu au voie să fie cultivate, şi
zone cu un stoc de carbon ridicat ce nu ar trebui convertite pentru că ar conduce la o eliberare 
substanţială de emisii. In plus, există mijloace de constrângere împotriva conversiei zonelor bogate 
în carbon (vezi Anexa V), companiile trebuind să calculeze emisiile rezultate din conversia directă
a terenului pe care cultivă biocombustibili.

Cu toate acestea, problema rămâne în detalii: zonele cu biodiversitate şi stoc de carbon mare sunt 
definite în asemenea fel încât aceste tipuri de teren pot totuşi sa sfârşească putând sa li se 
schimbe destinaţia în scopul cultivării materiei prime pentru biocombustibili, fără nici o penalizare.

                                                            
6 JEC: abrevierea se refera la primele litere ale JRC, EUCAR si CONCAWE, respectiv Centrul European Comun de Cercetare – Joint
Research Centre, EUCAR (reprezentând principalii producători de vehicule din Europa) si CONCAWE (reprezentând majoritatea 
companiilor petroliere ce operează in Europa)
7 Conservatorismul acestor valori standard poate fi discutabil.  Valorile standard ale Regatului Unit redactate de către Agenţia pentru 
Combustibili Regenerabili (RFA) pentru Standardul naţional pentru Combustibili Regenerabili sunt majoritatea mai conservatoare si de 
asemenea dezagregate in conformitate cu tara de producţie (RFA 2008), ceea ce poate fi o abordare mai nimerita, luând in calcul 
diferenţele mari ale emisiilor in diferite regiuni.
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Zone cu biodiversitate mare (Articolul 17.3)
Definiţia pentru zone cu biodiversitate mare este foarte restrictivă şi va garanta protecţia a numai 
1-2% din pădurile globale şi doar a zonelor recunoscute oficial ca fiind arii protejate.

Multe alte zone cu biodiversitate mare nu se încadrează în sfera de protecţie în timp ce UE se 
luptă să atingă obiectivul sau de a stopa pierderea biodiversităţii până în 2010 (Euractiv 2008).

Zone cu biodiversitate mare definite în legislaţie sunt în păduri primare, arii naturale protejate, 
păşuni cu grad mare de biodiversitate şi zone cu populaţii mari de specii pe cale de dispariţie sau 
cu ecosisteme. Aceasta exclude multe alte arii cu valoare mare de conservare, cum ar fi păduri 
semi-naturale şi naturale, savane cu grad mare de biodiversitate, etc. In plus, multe dintre zonele 
acestea nu sunt stabilite şi decizia va fi în mâinile Comisiei prin intermediul procedurii de 
comitologie. Din acest motiv, este dificil sa se spună ce nivel de protecţie al biodiversităţii va fi 
garantat prin aceasta Directiva.

Zone cu stoc mare de carbon (Articolul 17.4 şi 17.5)
Aceste două articole care, în teorie, ar trebui sa protejeze zonele cu stoc mare de carbon de a fi 
transformate în terenuri pe care să se cultive materie primă pentru biocombustibili, în realitate, 
potenţial, deschid până la 95% din zonele cu turbă la nivel global şi 50% din suprafaţa globală de 
pădure către conversie în vederea producerii de materii prime pentru biocombustibili.

Zonele cu stoc ridicat de carbon nu ar trebui transformate în scopul folosirii lor pentru agricultură
pentru că emisiile eliberate în atmosferă ar anula orice reduceri de emisii de gaze cu efect de seră
obţinute prin utilizarea biocombustibililor (vezi Anexa I a prezentului document, pagina 20). În 
legislaţie, aceste zone sunt definite ca păduri cu un coronament mai mare de 30%,8 zone umede 
şi, în anumite condiţii, zone cu turbă. Aceasta este insuficient deoarece exclude multe alte zone 
bogate în carbon, în timp ce creează multe fisuri chiar şi pentru zonele cu nivel ridicat de carbon 
luate deja în calcul, în legislaţie.

Pădure
Cu coronamentul definit ca fiind 30%, UE refuză definiţia internaţională a pădurii dată de
Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură a Naţiunilor Unite (Food and Agriculture Organization –
FAO) şi Convenţia asupra Diversităţii Biologice (Convention on Biological Diversity)9 şi posibil 
deschide 50% din zonele globale împădurite către transformare în terenuri care să fie cultivate cu 
materii prime pentru producerea de biocombustibili.

Este important de clarificat că acest articol din legislaţie nu împiedică utilizarea lemnului sau a 
reziduurilor forestiere în scopul producerii de biocombustibili „avansaţi”. Producătorii vor putea să
folosească în continuare cât de multe materiale pot, atâta timp cât nu transformă pădurea în teren 
arabil sau păşune. Cu toate acestea, aspectul problematic este că doar pădurea cu un coronament 
de peste 30% va fi cu siguranţă protejată împotriva conversiei şi conform graficului Comitetului
Internaţional asupra Schimbărilor Climatice (International Panel on Climate Changes), prezentat la 
pagina 22 din Anexa III a prezentului document, acesta reprezintă mai puţin de 50% din suprafaţa 
globală de pădure.

Protecţia pădurilor care au coronamentul între 10% şi 30% va fi condiţionată. Acestea vor fi 
excluse de la conversie atâta timp cât producătorii de biocombustibili nu dovedesc ca conversia lor 
nu conduce la emisii mai mari de 35% (sau 50% începând cu 2017). Aceasta înseamnă probabil 
că majoritatea biocombustibililor cu reduceri scăzute de emisii de gaze cu efect de seră nu vor 
justifica transformarea pădurilor în terenuri arabile. Cea mai remarcabilă excepţie este probabil 
etanolul din trestie de zahăr, care are un nivel foarte ridicat de reducere de emisii de gaze cu efect 
de seră şi ar putea să „justifice” conversia unor suprafeţe mari, .e. savane în Brazilia şi în alte ţări 

                                                            
8 Majoritatea definiţiilor pentru păduri se refera la un coronament sau corona, care este esenţială pentru procentul de sol umbrit de către 
coroanele copacilor, când ating nivelul maxim de înfrunzire.
9 Definiţia recunoscuta de FAO: Terenul întins pe mai mult de 0.5 hectare cu arbori mai înalţi de 5 metri si coronament mai mare de 
10%, sau arbori capabili sa atingă aceste praguri in situ. Nu include teren care este predominant utilizat in scop de agricultura sau urban 
(FAO 2006).
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producătoare de etanol din trestie de zahăr. În Anexa I a acestui document este ilustrat foarte bine 
cum conversia savanelor umede bogate în carbon în scopul utilizării lor pentru producţia de materii 
prime pentru biocombustibili rezultă în cantităţi imense de emisii de gaze cu efect de seră. Nu este 
clar dacă legislaţia va proteja astfel de arii bogate în carbon. Un alt aspect neclar este dacă ariile 
naturale vor fi protejate împotriva conversiei pentru producerea de biocombustibili celulozici.  
Întrucât biocombustibilii produşi din lemn au un nivel standard foarte ridicat al reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de sera (începând de la 70%), aceasta ar putea însemna ca ei totuşi s-ar califica 
pentru scheme de susţinere la nivel naţional, chiar daca zonele bogate în carbon ar fi transformate.

Zone de turbă
Directiva interzice producerea biocombustibililor în zonele de turbă, cu excepţia situaţiei când un 
producător poate dovedi că utilizarea acestor zone nu implică drenarea solului iniţial îmbibat cu 
apă. Cu toate că aceasta constituie un principiu legal clar care va împiedica în mod eficient 
utilizarea zonelor de turbă, definiţia zonei de turbă nedrenată încă trebuie să fie stabilită de către 
Comisie.

Adjectivul „nedrenată” a fost adăugat cu scopul de a permite ţărilor precum Suedia şi Finlanda să
continue drenarea zonelor lor de turbă în scopul producerii de biocombustibili.10  Mai mult, această
clauză creează o fisură în Directivă, care va permite conversia sau continuarea drenării de zone 
tropicale de turbă în Asia de sud-est, unde emisiile de gaze cu efect de seră datorate drenării sunt 
de 10 ori mai mari decât în zonele boreale. Aceasta este, de asemenea, zona principală a planetei 
cu imense zone de turbă; 50% din zonele de turbă din Asia de sud-est au fost deja drenate până la 
un anumit punct11 care ar permite deţinătorilor de plantaţii să susţină că noile lor plantaţii erau pe 
zone de turbă deja drenate şi în consecinţă stocul lor de producţie ar trebui să fie acceptat ca 
biocombustibil în UE.

Permiterea biocombustibililor provenind de pe urma zonelor de turba drenate cauzează probleme 
majore, în special în zonele tropicale.  Emisiile din zonele tropicale sunt în jur de trei ori mai mari 
decât în zonele temperate şi de pana la 10 ori în comparaţie cu zonele boreale.  Drenajul în Asia 
de sud-est este de asemenea mult mai adânc în comparaţie cu drenajul pentru exploatarea 
pădurilor în Scandinavia.  In momentul de fata, totalul emisiilor de CO2 din zonele de turba ajunge 
deja pana la 3.000 Mt/an, ceea ce echivalează cu 10% din emisiile de CO2 la nivel global – 2.000 
Mt/an din acestea fiind în Asia de sud-est numai.  Aceste emisii au crescut în mod rapid din 1985 
şi vor creste în continuare doar daca nu se acţionează în acest sens.  Mai mult de 90% din emisiile 
acestea din Asia de sud-est provin din Indonezia, fapt ce situează tara pe al 3-lea loc (după Statele 
Unite şi China) în clasamentul global de emisii de CO2 (Wetlands International 2008).  Producţia 
de ulei de palmier este principala forţă din spatele acestor cifre îngrijorătoare.

Daca s-ar folosi consistent calculatorul pentru schimbări directe rezultate în urma utilizării terenului, 
din Anexa V.C, aceasta problema ar putea fi, teoretic, evitată. Cu toate acestea, acest calculator 
poate contabiliza doar pentru conversia zonelor de turbă.12  Drenajul zonelor de turbă rezultă de 
asemenea în emisii ridicate şi continue de gaze cu efect de seră, motiv pentru care biocombustibilii 
produşi în aceste zone ar trebui să fie descalificaţi pentru ca nu trec pragul minim de reduceri de 
emisii de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, este neclar când şi dacă emisiile rezultate în
urma drenajului zonelor de turbă vor fi incluse în analiza ciclului de viaţă. Conform uneia dintre 
„expunerile de motive” din Directivă, Comisia ar trebui să dezvolte metodologii care iau în
considerare emisiile rezultate în urma drenajului zonelor de turbă, dar fără un termen limită stabilit.  
Drenajul zonelor de turbă ar putea astfel să continue şi sa conducă la emisii substanţiale.

                                                            
10 Finlanda si alte State Membre au făcut lobby pentru aceasta formulare de asemenea cu scopul de a deschide piaţa pentru sursele de 
energie provenite din zonele de turba.  Conform IPCC, turba este definita ca fiind combustibil fosil, din moment ce a fost înmagazinată 
încet in sol din vremea erei glaciale.  Arderea turbei rezulta in emisii ridicate de gaze cu efect de sera in timp ce exploatarea ei provoacă 
de asemenea mari îngrijorări pentru conservarea naturii si a managementului apei.  Cu toate acestea, definiţia biomasei din Directiva ar 
împiedica in mod efectiv tarile in utilizarea turbei ca sursa regenerabila.
11 Zonele de turba drenate in acest moment in Indonezia si Malaezia au fost de multe ori drenate in scopuri de exploatare forestiera. 
Acesta reprezintă in general doar o drenare de suprafaţa, ducând la puţine emisii.  Drenajul pentru uleiul de palmier este prin definiţie 
un drenaj adânc (minimum 60 cm; de multe ori pana la 1m adâncime).  Aceasta înseamnă ca un drenaj ulterior al unor terenuri deja 
drenate in Asia de sud-est conduce la emisii de pana la 90 tone de CO2/an/hectar.
12 Conform uneia dintre expunerile de motive din Directiva, Comisia ar trebui să dezvolte metodologii care iau in considerare emisiile 
rezultate in urma drenajului zonelor de turbă in analizele de calcul ale ciclului de viata, dar este neclar când se va întâmpla acest lucru.
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Schimbarea indirectă a utilizării terenului (Articolul 19.6)

Schimbarea indirectă a utilizării terenului (Indirect Land-Use Change - ILUC) pot avea loc când 
producţia de materie primă pentru biocombustibil strămuta activităţile agricole iniţiale către alte 
zone fapt ce poate, în consecinţă, cauza schimbări în utilizarea terenului cum ar fi defrişare, astfel 
sporind emisiile.13

Cercetarea indică din ce în ce mai mult faptul că emisiile legate de biocombustibili eliberate prin 
schimbarea utilizării terenului pot fi substanţiale şi depăşesc orice reduceri de emisii din 
utilizarea bicombustibililor ca o alternativă de combustibil pentru transport (vezi pagina 21, 
Anexa II a acestui document). Din moment ce susţinerea pentru biocombustibili este bazată pe 
argumentul că aduc beneficii pentru mediu şi reduceri de emisii de gaze cu efect de seră, faptul că
acest lucru ar putea să nu fie adevărat ar trebui sa fie investigat în detaliu şi reflectat în orice 
politica publică.

După cum pare, directiva nu conţine nicio clauză în legătură cu calcularea impactului 
schimbărilor indirecte rezultate în urma utilizării solului asupra valorilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră din utilizarea biocombustibililor. Pentru T&E şi alte organizaţii de mediu, 
acest lucru reprezintă o lacună legislativă fundamentală şi periculoasă.

Comisia va trebui să raporteze către Parlament şi Consiliu în legătura cu emisiile din ILUC până la 
sfârşitul anului 2010 şi să prezinte o metodologie concretă despre cum sa le măsoare şi sa le 
reducă.  Aceasta va fi apoi decisa prin intermediul unei proceduri de co-decizie care ar trebui sa se 
finalizeze la sfârşitul lui 2012.  Ţinând cont de dreptul exclusiv de iniţiativă al Comisiei şi lipsa unui 
factor de corecţie „de rezerva” pentru ILUC (care a fost sugerat de către Parlamentul European), 
nu exista nici o siguranţa legala sau politica pentru ca aceasta analiza sa aibă loc precum 
planificata.

Mai departe, legislaţia conţine o regretabila şi foarte mare lacuna care ar putea implica faptul ca 
aproape toata ţinta UE ar putea fi atinsa cu biocombustibili care nu iau în calcul efectul ILUC chiar 
daca o metodologie este dezvoltata şi inclusa în Directiva, în 2012.

Aceasta este cauzata de o aşa-numita clauza „a bunicului”, care se refera la capacitatea 
instalaţiilor la sfârşitul anului 2012.  Biocombustibilii din aceste instalaţii vor fi excluşi din calculaţia 
ILUC pentru 5 ani (din 2013 pana în 2017) presupunând ca ei ating reduceri de gaze cu efect de 
sera de cel puţin 45%.  Aceasta reprezintă o mare lacuna, din moment ce nu exista o limita în
legătura cu volumele produse şi din moment ce se aplica tuturor instalaţiilor din întreaga lume.

Emisiile generate de impactul indirect al schimbării destinaţiei terenului în scopul cultivării 
materiilor prime pentru producerea biocombustibililor „avansaţi” ar putea fi şi mai mari

In relaţie cu „contabilizarea dubla” a anumitor biocombustibili, după cum s-a menţionat mai 
devreme, Comisia ar trebui de asemenea sa studieze efectele ILUC generate de biocombustibilii 
„avansaţi”.  Conform raportului Gallagher, acestea ar putea fi chiar mai mari din cauza ca anumite 
materii prime folosite pentru producerea biocombustibililor „avansaţi” necesita suprafeţe mai mari 
de teren şi nu au produse similare care sa evite schimbarea destinaţiei terenului (de exemplu 
substitute din proteine în hrana pentru animale care înlocuiesc necesitatea cultivării soii) (Raportul 
Gallagher 2008).

                                                            
13 Un exemplu in acest sens este atunci când cererea pentru ulei de palmier pentru piaţa de biocombustibil este satisfăcuta de către 
plantaţiile existente care anterior aprovizionau piaţa de alimente.  In timp ce acum uleiul de palmier este furnizat sectorului energetic, 
sectorul alimentar este confruntat cu o insuficienta in producţie.  Pe termen scurt, aceasta va duce la preturi mai mari având in vedere 
că producţia se adaptează încet la noile circumstanţe ale pieţei.  In timp, preturile crescute vor atrage noi producători iar producţia va 
creste.  Aceasta producţie adiţionala va necesită plantaţii adiţionale. Localizarea acestor plantaţii suplimentare nu este sigură, si mai 
important, nu va fi sub controlul sectorului energetic. (Ecofys 2007)
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Criteriile sociale (Articolul 17.7)

Definiţia sustenabilităţii implica de asemenea producţie cu impact social sonor.  Din moment ce 
biocombustibilii care îndeplinesc criteriile de sustenabilitate vor avea suport public mare cat şi
fonduri, ar trebui de asemenea sa fie dovediţi ca putând fi utilizaţi responsabili din punct de vedere 
social.

Cu toate acestea, nu exista standarde sociale obligatorii în cadrul criteriilor de sustenabilitate.  In 
schimb, Comisia are obligaţia sa raporteze asupra faptului daca tarile producătoare au ratificat şi
implementat anumite convenţii relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (International 
Labour Organization – ILO).  Cu privire la asigurarea sustenabilităţii sociale, acest lucru este total 
neadecvat deoarece nu se preocupa despre ce se întâmpla de fapt la nivel de plantaţie.  De 
exemplu, este foarte posibil ca o anumita tara producătoare a ratificat şi implementat toate 
convenţiile ILO, dar datorita unei implementări slabe, biocombustibilii sunt încă produşi pe plantaţii
private, nerespectându-se drepturile omului.  Brazilia a ratificat convenţiile fundamentale ILO nr. 29 
şi 105 despre eliminarea muncii forţate şi obligatorii, dar cu toate acestea, Amnesty International 
continua sa raporteze numeroase cazuri de munca forţata în sectorul Brazilian de sfecla de 
zahar.14

Exista o formulare conţinuta în expunerea de motive nr. 40 a directivei, care spune ca în absenta 
unor „acorduri multilaterale sau bilaterale şi a unor scheme internaţionale voluntare” ce acoperă 
„consideraţii sociale şi de mediu” cheie, Statele Membre „vor trebui sa solicite operatorilor 
economici sa raporteze asupra acestor aspecte”.  Cu toate acestea, detaliile despre exact ce 
forma trebuie sa aibă acest raport şi în ce măsura este obligatoriu, rămân neclare.  Cu alte cuvinte, 
„garanţiile” par sa fie extrem de slabe şi nu oferă o protecţie concreta împotriva muncii 
exploatatoare pe plantaţiile de biocombustibili.

Alte criterii de mediu (Articolele 17.6 şi 17.7)

Prevederile pentru producţia de recolte de biocombustibili în UE sunt limitate la aşa-numitele reguli 
de mediu de conformitate-încrucişata15 în cadrul Politicii Agricole Comune (Common Agriculture 
Policy).  Câteva noi prevederi referitoare la criteriile de mediu pentru ţările terţe (protecţia solului, a 
apei şi a aerului) au fost adăugate la varianta finala de compromis.  Dar acestea apar în articolul 
18.  Aceasta înseamnă ca ele nu se transpun în cerinţe obligatorii, dar trebuie luate în calcul în
acorduri internaţionale, scheme voluntare de certificare şi raportări de câtre producători.

Comisia ar trebui sa raporteze în 2012 daca este nimerit sa introducă cerinţe obligatorii pentru apa, 
aer şi protecţie a solului la o etapa ulterioara, dar e foarte probabil ca acest lucru sa fie acceptat 
datorita „obligaţiilor (comerciale) internaţionale ale UE”.

Verificarea conformităţii cu criteriile de sustenabilitate (Articolul 18)

Verificarea conformităţii cu criteriile de sustenabilitate se bazează pe sistemul echilibrului 
maselor,16 dar acesta urmează sa fie evaluat de către Comisie în 2010 şi 2012 când alte sisteme 
(care nu oferă o urmărire la fel de buna a materiilor prime pentru producerea biocombustibililor) pot 
fi teoretic aprobate.

                                                            
14 In martie 2007, Ministerul brazilian al muncii a salvat 288 de muncitori de munca forţata de pe sase plantaţii de trestie de zahar in 
statul São Paulo si 409 lucrători de la o fabrica de etanol in statul Mato Grosso do Sul.  Peste 1.000 de muncitori au fost eliberaţi in 
iunie, de la “condiţii analoge sclaviei” pe plantaţiile de trestie de zahar deţinute de producătorul de etanol Pgrisa, in statul Pará. 
15 Conformitate-încrucişata înseamnă ca recepţionarea ajutoarelor directe de către fermieri depinde de respectul lor pentru mediu si alte 
legislaţii relevante.  Cu toate acestea, verificarea acestei masuri este foarte slaba deoarece doar 1% din fermieri trebuie sa fie verificaţi 
inopinat intr-un an, ceea ce înseamnă ca este practic imposibil sa detectezi breşele.
16 Sistemul echilibrului maselor înseamnă ca produsele fizice si criteriile de sustenabilitate sunt legate astfel ca biocombustibilii pe care ii 
achiziţionează un consumator trebuie sa provină din surse sustenabile.  Cu toate acestea, produsul nu poate fi urmărit pana la originea 
biomasei, de exemplu pana la terenul pe care a fost produs.  Mai mult, produse certificate si necertificate pot fi amestecate in cadrul 
lanţului de furnizare a acestora, dar rămân separate la nivel administrativ.  Alte doua sisteme sunt numite „book and claim” si „bulk 
comodity”. Cel din urma oferă cel mai mare grad de urmărire, dar implica si cele mai mari costuri pentru producător (Ecofys 2008).
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Exista 3 modalităţi de a verifica conformitatea cu criteriile de sustenabilitate:
 Raportarea pe proceduri, care trebuie sa parcurgă un standard adecvat de audit independent;
 Acorduri bilaterale sau multilaterale cu tari terţe;
 Scheme voluntare de certificare, naţionale sau internaţionale;

In afara informaţiei asupra obligativităţii cerinţelor de sustenabilitate (definite în Articolul 17), toate 
cele trei proceduri trebuie să ofere informaţii relevante despre măsurile luate în vederea protejării 
solului, apei şi aerului, restaurării terenului degradat, evitării consumului excesiv de apa în zone 
unde apa se găseşte în cantitate mică şi asupra informaţiilor adecvate şi relevante privind 
aspectele sociale.  Când se încheie acorduri internaţionale, o atenţie obligatorie va trebui acordata 
impacturile indirecte rezultat în urma utilizării terenului (cu toate ca acestea sunt de obicei în afara 
controlului individual al tarilor şi sectoarelor) şi conservării ariilor care furnizează servicii de baza 
pentru ecosistem în condiţii critice.

In teorie, Comisia va adopta un acord sau o schema doar daca acestea vor corespunde unor 
standarde adecvate de fiabilitate, transparenta şi audit independent.  Cu toate acestea, aceste 
standarde nu sunt definite mai specific în directiva, care ridica din nou îndoieli referitoare la 
implementarea criteriilor de sustenabilitate.

Pentru producători, Comisia va stabili o lista ce va conţine informaţii pe care ei trebuie sa le 
furnizeze şi sa se asigure ca acest lucru nu va reprezenta o povara administrativa excesiva, în
special pentru producătorii mici.  Informaţia va trebui publicata pe o platforma transparenta 
speciala, stabilita de Comisie (Articolul 24).
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Raportarea şi monitorizarea ţintelor

Raportarea pe fiecare Stat Membru (Articolul 22)

In ceea ce priveşte biomasa, raportările obligatorii existente pentru Statele Membre sunt 
insuficiente.  La fiecare doi ani, acestea vor trebui sa raporteze asupra dezvoltării resurselor de 
biomasa, preturilor mărfurilor şi schimbărilor rezultate din utilizarea terenurilor în cadrul teritoriului 
lor, impacturile producţiei biocombustibililor asupra biodiversităţii, apei şi resurselor din sol, şi
reducerilor de emisii de gaze cu efect de sera datorate utilizării energiei regenerabile (pentru 
biocombustibili acestea pot fi calculate în conformitate cu Anexa V A).

Raportarea de către Comisie (Articolele 23)

Comisia va trebui sa prezinte regulat rapoarte bianuale către Parlament şi Consiliu, începând cu 
2012. In acestea, ei vor analiza masurile naţionale existente în tarile semnificative producătoare de 
biocombustibili din punctul de vedere al criteriilor de sustenabilitate, masurilor luate în vederea 
protejării solului, apei şi aerului cat şi sustenabilităţii sociale (inclusiv preţul alimentelor, drepturile 
asupra terenului, aspecte mai largi referitoare la dezvoltarea şi ratificarea convenţiilor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii).

De asemenea, vor trebui sa raporteze asupra preturilor comodităţilor, impactelor în urma creşterii
producţiei biocombustibililor şi a utilizării şi schimbării destinaţiei terenului, impacturi economice şi
de mediu, inclusiv impacturile asupra biodiversităţii, biocombustibililor produşi din deşeuri şi
reziduuri, etc.

In cazul în care aceştia detectează impacturi adverse, ei vor trebui sa adopte masuri coercitive, cu 
toate ca nu exista nici o specificaţie cu privire la care ar fi acestea.  Foarte mult va depinde de 
robusteţea regimului de raportare şi conformitate, care este foarte discutabil în lumina 
incertitudinilor din legislaţie.
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Analiza finala (Articolul 23.8)

Sustenabilitatea biocombustibililor va fi revizuita în raportul Comisiei, în 2004, luând în calcul de 
asemenea perspectiva ţintei de 10% pe transport.  Revizuirea va afecta de asemenea creşterea 
preconizata pentru nivelul de reduceri de emisii de gaze cu efect de sera de la 35% la 50% în
2007.

Revizia va lua în calcul eficienta costurilor, impacturile asupra sustenabilităţii (inclusiv efectele 
indirecte şi impacturile asupra biodiversităţii), disponibilitatea comerciala a biocombustibililor 
„avansaţi”, impactul asupra nivelului de securitatea a hranei şi disponibilitatea autovehiculelor 
hibride şi electrice.  Evaluarea va tine cont în mod special de Statele Membre care trebuie sa 
importe majoritatea biocombustibililor pe care ii utilizează şi care sunt foarte dependente de 
combustibilii pentru transport ca parte din consumul lor final de energie (cum ar fi Luxemburg-ul).
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Următorii paşi pentru legislaţia la nivelul Uniunii Europene

Un comitet special a fost stabilit să asiste Comisia în timpul procedurii de comitologie, numit 
„Comitetul pentru Sustenabilitatea Biocombustibililor şi a Altor Biolichide” (Articolul 25). Multe 
decizii ulterioare descrise în acest document vor fi în mâinile acestui comitet care va fi prezidat de 
către Comisie şi compus din reprezentativi ai Statelor Membre. Procedura de comitologie poate fi 
foarte problematica din cauza lipsei de supraveghere atenta şi transparenta.

Mai jos se afla o lista a celor mai importante aspecte care trebuie rezolvate şi care sunt în mare 
măsura în mâinile Comisiei.
- Criteriile de sustenabilitatea a biomasei trebuie sa fie studiate de către Comisie şi publicate intr-

un raport către sfârşitul anului 2009, împreuna cu modificările propuse;
- Comisia va raporta pana în 2012 asupra schimbării indirecte rezultate din utilizarea terenului şi

a metodologiei de a adresa acest lucru în calculaţia referitoare la gazele cu efect de sera, în
cadrul procedurii de co-decizie;

- Comisia va trebui sa publice modelele pentru schiţarea Planurilor Naţionale de Acţiune de către 
fiecare Stat Membru şi modelele pentru raportarea biocombustibililor de către companii;

- Comisia va monitoriza implementarea criteriilor de sustenabilitate şi aproba multe decizii cu 
privire la schema de verificare.  Comisia va emite rapoarte începând cu 2012 şi în continuare la 
fiecare 2 ani;

- Anexele pot fi întotdeauna adaptate la progresul tehnic şi ştiinţific prin intermediul procedurii de 
comitologie;

- Comisia va dezvolta în continuare, pana la sfârşitul lui 2011, contribuţia electricităţii şi
hidrogenului la ţinta pe transport (spre exemplu, cum poate fi calculat totalul electricităţii 
provenite din surse regenerabile folosite în scopul funcţionarii tuturor tipurilor de vehicule 
electrice);

- Comisia va raporta asupra unei analize generale a sustenabilităţii biocombustibililor, prezentând 
o opinie în 2014 în legătura cu reducerile emisiilor de gaze cu efect de sera şi ţinta pe transport.  
In acest moment, Comisia poate sugera modificarea ţintei, daca devine evident ca nu poate fi 
atinsa intr-o maniera sustenabila.



19

Bibliografie

Amnesty International Report 2008: The State of the World’s Human Rights. Disponibil la: 
http://thereport.amnesty.org/document/101   (20 ianuarie 2009).

De Santi, Giovanni şi altii (2008): Biofuels în the European Context: Facts and Uncertainities. Joint 
Research Centre, European Commission.

Ecofys (2008): Sustenability reporting within the RTFO: framework report. Disponibila la: 
www.renewablefuelsagency.org, Renewable Fuels Agency.

Euractiv (2008): EU admits failure to protect biodiversity. 17 Decembrie. Disponibila la: 
http://www.euractiv.com/en/environment/eu-admits-failure-protect-biodiversity/article-178143  (12 
ianuarie 2009)

FAO (2006): Processes causing carbon stock changes and greenhouse gas emissions from 
forests.     http://www.fao.org/docrep/009/j9345e/j9345e05.htm (12 decembrie 2008).

Fehrenbach, H., Fritsche, U., Giegrich, J. (2008): Greenhouse Gas Balances for Biomass: Issues 
for further discussion Issue paper for the informal workshop. 25 ianuarie, Bruxelles, Oeko-Institut. 
Disponibil la: www.oeko.de/service/bio/dateien/en/ghg_balance_bioenergy.pdf. 

Fritsche, Uwe (2008): Impacts of Biofuels on Greenhouse Gas Emissions. Presented at the FAO 
Expert Meeting 5/6, 18-20 februarie, Roma.

Gallagher, Ed şi altii (2008): The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels production. 
Renewable Fuels Agency, iulie.

Hooijer Aljosja şi altii (2006): Peat CO2: Assesment of CO2 emissions from drained peatlands în
South-east Asia. Wetlands International.

International Panel on Climate Change (2000): Land use, Land-Use Change and Forestry. IPCC 
Special reports on Climate Change. Disponibila la:
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/climate/ipcc/land_use/124.htm
(12 februarie 2009).

O’Hare, Michael (2008): Greenhouse Gas Emissions from Indirect Land Use
Change. Prezentat la grupul de lucru nr. 3, CARB LCFS, 17 ianuarie, Sacramento.

Oxfam (2008): Another Inconvenient Truth: How biofuels policies are deepening
poverty and accelerating climate change. Disponibila la:
http://www.oxfam.org/files/bp114-inconvenient-truth-biofuels-0806.pdf  (12 februarie 2009).

Renewable Fuels Agency (2008): Carbon and Sustainability Guidance. Disponibila la:
http://www.renewablefuelsagency.org/reportsandpublications/guidance/carbonandsustainabilitygui
dance.cfm   (12 decembrie 2008).



20

Anexa I: Emisii datorate schimbărilor directe datorate 
utilizării terenului (Fritsche 2008)

Balanţa emisiilor de gaze cu efect de seră incl. schimbările directe 
rezultate in urma utilizării terenului
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reduceri
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Anexa II: Emisii datorate schimbărilor indirecte rezultate în
urma utilizării terenului (O’Hare 2008)

Emisii de gaze de sera datorate schimbărilor indirecte 
rezultate în urma utilizării terenului par sa fie foarte mari, dar 
au un grad mare de incertitudine

Emisii directe* Benzină Etanol din 
porumb 
(regiunea 
vestica de 
mijloc a SUA)

Motorina cu 
conţinut foarte 
redus de sulf 
(California)**

Biomotorina din 
canola**

Motorina din 
surse 
regenerabile**
(palmier)

g/MJ 94 88 93 32 21

Emisii indirecte 
clasificate pe tip 
de combustibil 
şi schimbări în
urma utilizării 
terenului ***

Etanol din 
porumb
- CRP

Etanol din
porumb
- pădure 
tropicală

Etanol din 
trestie de zahar
- pădure 
tropicală

Biomotorina din 
canola
- pădure 
tropicală

Motorina din 
palmier
- pădure
tropicala

g/MJ 140 540 289 1031 197

Incertitudine:
Etanol din 
porumb –
pădure tropicală

20-ani,
factor mic de 
emisii

20-ani, factor 
mediu de 
emisii 

20-ani, factor 
ridicat de emisii

100-ani, factor 
mic de emisii

100-ani, factor 
ridicat de emisii

g/MJ 420 540 826 84 165

* (Planul Californian Alternativ pentru Biocombustibili, CEC-600-2007-004-REV)

** Nici o ajustare pentru eficienţa căii de rulare

*** Vezi tabel postat. Pe lângă altele, include o amortizare pe o perioada de 20 de ani.
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Anexa III: Coronamentul şi procentajul de pădure acoperita 
la nivel global (IPCC 2000)

La nivel global, în jur de 50% din terenul împădurit are un coronament de pai puţin de 20 la suta.  
Aceasta cifra variază din punct de vedere naţional, insa, intre 10 şi în jur de 70 la suta.  Suma 
variază foarte mult de la regiune la regiune şi de la tara la tara (Figura 2-1).

Figura 2-1: Proporţia de teren împădurit raportat ca procent la pragul minim de coronament (bazat 
pe DeFries şi alţii, 1995).
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