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Domnului Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie 

Poziția celor 70 de organizaţii neguvernamentale de protecţia mediului din România, membre ale Coaliției 

pentru Mediu din România, față de revizuirea Directivei privind Energia Regenerabilă (RED) și a Directivei 

privind calitatea carburanților (FQD), în ceea ce privește biocombustibilii și schimbarea indirectă a utilizării 

terenurilor. 

 

Stimate domnule ministru Constantin Niță, 

Coaliția pentru Mediu din România dorește să își exprime îngrijorarea în privința direcției discuțiilor ce au 

loc în cadrul Consiliului UE, referitoare la domeniul biocarburanților și a emisiilor provenite din 

schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC). Propunerile conținute în acest dosar sunt dezbătute în 

momentul de față în cadrul unor grupuri de lucru ad-hoc (energie și mediu) sub egida președinției 

lituaniene a Consiliului UE. 

Cel mai recent text de compromis propus de Lituania nu izbutește să introducă soluții pentru a aborda 

implicațiile sociale și de mediu create de pe urma folosirii la scară largă în Uniunea Europeană a 

biocarburanților proveniți din culturi destinate hranei. Dimpotrivă, președinția recomandă creșterea 

producției acestor biocarburanți dăunători la 7%, cu mult peste nivelul actual de consum și contrar 

propunerii Comisiei Europene de limitare la 5%. Lituania propune, de asemenea, ca emisiile provenite din 

schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) să nu se ia în calcul la contorizarea emisiilor provenite 

din producția și consumul biocarburanților și nu stabilește un orizont de timp pentru includerea ILUC.  

Președinția Consiliului UE propune și introducerea unor stimulente suplimentare pentru promovarea 

electricității din surse regenerabile, dar care sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul de electricitate 

pentru sectorul transporturilor. În ceea ce privește biocombustibilii avansați, președinția lituaniană 

propune o țintă adițională, fără a lua în considerare riscurile de mediu ale unora dintre aceste tehnologii. 

Aceste abordări ar impiedica, pur și simplu, Uniunea Europeană să își atingă scopurile propuse în ceea ce 

privește politicile climatice și ar pune în pericol siguranța hranei și mediul. 

Noi credem că este posibilă o politică de transport care să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, 

consumul de combustibil și poluarea aerului, într-o manieră sustenabilă. Pentru atingerea acestui scop, vă 

îndemnăm să îmbunătățiți propunerile făcute de președinția lituaniană, luând în considerare următoarele 

recomandări: 

1. Includerea obligatorie a factorilor ILUC, pentru a ne asigura că toate aspectele de impact asupra 

climei, provenite de pe urma biocarburanților, sunt luate în considerare 

Un număr însemnat de studii științifice existente și o serie de instituții reputate (printre care OECD, FAO, 

JRC, UNEP și Comisia Europeană) indică faptul că consumul de biocarburanți din UE generează emisii 
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importante provenite din schimbarea indirectă a destinației terenurilor (ILUC) și poate conduce, în unele 

cazuri, la depășirea emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor fosili. Niciun studiu nu a reușit 

până în momentul de față să nege existența acestui fenomen.  

Comisia de mediu (ENVI) din cadrul Parlamentului European a votat în favoarea introducerii directe a 

factorilor ILUC în criteriile de sustenabilitate a directivelor 2009/28/CE privind energia din resurse 

regenerabile (RED) și 98/70/CE privind calitatea carburanților (FQD). Opinia noastră este că, prin 

introducerea obligatorie a emisiilor provenite din ILUC, ne putem asigura că resursele regenerabile 

promovate în Europa vor conduce sectorul transportului către o dezvolare realmente sustenabilă, cu 

emisii scăzute.  

Afirmațiile reprezentanților industriei, care susțin că investiții de miliarde de euro se vor pierde prin 

introducerea factorilor ILUC, nu au o bază solidă de susținere. O analiză a sectorului transporturilor ne 

arată că, de fapt, aproape toate investițiile în infrastructura existentă în prezent vor fi recuperate până în 

20171. A nu lua în calcul emisiile din ILUC, cum este sugerat în momentul de față în textul Consiliului UE, 

nu se justifică nici din perspectiva de mediu, nici din cea economică, deoarece consumatorii și 

contribuabilii vor fi obligați să plătească mai mult pentru combustibili care, în realitate, duc la o creștere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră mai mare decât în cazul combustibililor fosili. 

2. Reducerea plafonului de biocarburanți care intră în concurență directă cu producția de alimente 

pentru teren și culturi 

Chiar dacă președinția Consiliului UE recunoaște în propunere sa nevoia reducerii plafonului pentru 

biocarburanți de primă generație obținuți din culturi destinate hranei, acesta este ridicat totuși la 7%, în 

comparație cu propunerea de 5% a CE. Această acțiune nu se justifică. După cum menționează directorul 

Agenției Europene pentru Mediu (EEA), Hans Bruyninckx, ”culturile destinate hranei, precum și 

biocarburanții de primă generație reprezintă, cu precădere, o întrebuințare ineficientă a biomasei.” 

Oprirea expansiunii cultivării și apoi scăderea arealelor cultivate și a consumului de biocombustibili pe 

bază de culturi destinate hranei în Europa nu numai că ar limita emisiile ILUC, dar ar economisi banii 

guvernelor și contribuabililor și ar despovăra o parte din presiunea asupra pieței alimentelor la nivel 

global.  

Nivelurile actuale de consum de biocarburanți costă conducătorii auto și contribuabilii aproximativ 10 

miliarde de euro sub forma obligațiilor de consum și a scutirii de taxe2. Dacă statele membre nu își 

revizuiesc poziția, alte 30 de miliarde de euro vor fi cheltuite pe tehnologii care nu contribuie efectiv la 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice.  

Banca Mondială, OECD, WTO, IFPRI, FMI și alte cinci agenții ale ONU au recomandat guvernelor statelor 

din G20 să renunțe la impunerea cotelor obligatorii de biocarburanți, specificând că ”prețul hranei este cu 

mult mai mare decât ar fi dacă nu s-ar produce biocombustibili.” Prin urmare, planfonul ar trebui să 

stabilească cote mai mici sau egale cu nivelurile actuale de consum. De asemenea, plafonul ar trebui 

extins așa încât să includă toți biocombustilii luați în calcul pentru atingerea obiectivelor din directiva 

privind calitatea carburanților (FQD) și ar trebui redus ca valoare pentru toți biocombustibilii cultivați pe 

                                                           
1
 Studiu ECOFYS 

2
 Studiu IISD 

http://www.ecofys.com/en/publication/assessing_eu_iluc_policy/
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/bf_eunion_2010update.pdf
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terenuri arabile care intră în competiție cu producția de alimente în mod direct (biocarburanți din culturi 

destinate hranei) sau indirect (culturi energetice dedicate, precum iarba elefantului). 

3. Promovarea alternativelor cu adevărat sustenabile 

Președinția lituaniană propune crearea unei ținte suplimentare destinate numai biocombustibililor 

avansați și o contabilizare multiplă pentru electricitate. Pe de-o parte, această abordare va fi insuficientă 

pentru ca electricitatea provenită din resurse regenerabile să atingă maximum de potențial. Este nevoie 

de stimuli mai puternici pentru a înlesni electrificarea din surse de energie regenerabilă în UE a 

transportului feroviar și a celui pe șosea. Pe de altă parte, stimulii propuși pentru dezvoltarea 

biocombustibililor avansați realizați din deșeuri și reziduuri ar trebui condiționați pentru a se conforma cu 

practicile managementului sustenabil al terenurilor, însemnând protejarea ecosistemelor agricole și a 

celor forestiere și respectarea principiului de folosire eficientă a resurselor și a ierarhiei deșeurilor. 

 

Sperăm să luați în considerare recomandările noastre în discuțiile dumneavoastră vizavi de propunerile 

Comisiei Europene pe acest subiect. Am dori ca în cazul în care aveți nelămuriri sau doriți să discutați 

problema în detaliu, să ne contactați, pentru a ne asigura împreună că România va susține o legislație 

europeană care prioritizează interesele cetățenilor acesteia, mediul și securitatea hranei la nivel global. 

Pentru relații suplimentare vă rugăm să contactați reprezentanții TERRA Mileniul III – membră a Coaliției 

pentru Mediu din România și a Federației Europene Transport și Mediu.  

Persoană de contact: Lavinia Andrei, președinte TERRA Mileniul III 

Tel: 021 314 12 27 

Fax: 021 300 37 00 

E-mail: lavinia.andrei@terramileniultrei.ro  

mailto:lavinia.andrei@terramileniultrei.ro

