ORDIN nr. 136 din 24 ianuarie 2012
privind certificarea biocarburantilor si biolichidelor in ceea ce
priveste respectarea criteriilor de durabilitate, precum si cerintele de
evaluare si de recunoastere a organismelor care au competente in
certificarea si verificarea rapoartelor anuale care contin informatii
privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburantilor si
biolichidelor
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2012

Data intrarii in vigoare:
08 Februarie 2012

În baza art. 6 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 935/2011
privind promovarea utilizãrii biocarburanţilor şi a biolichidelor,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului
şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite
urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã cerinţele de evaluare a respectãrii criteriilor de
durabilitate a biocarburanţilor şi biolichidelor, parte a sistemului
naţional de certificare a biocarburanţilor şi biolichidelor în ceea ce
priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, denumit în continuare
sistem naţional de certificare, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã cerinţele de evaluare şi de recunoaştere a organismelor de
certificare a respectãrii criteriilor de durabilitate a biocarburanţilor
şi biolichidelor şi de verificare a rapoartelor anuale care conţin
informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a
biocarburanţilor şi biolichidelor, parte a sistemului naţional de
certificare, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Schemele voluntare, recunoscute de Comisia Europeanã, pentru
demonstrarea conformitãţii cu criteriile de durabilitate, în temeiul
Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23
aprilie 2009 privind promovarea utilizãrii energiei din surse
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor
2001/77/CE şi 2003/30/CE şi al Directivei 2009/30/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 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 serã şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a
Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii
folosiţi de navele de navigaţie interioarã şi de abrogare a Directivei
93/12/CEE , sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Operatorii economici care prezintã dovada respectãrii
criteriilor de durabilitate şi datele obţinute în conformitate cu

schemele prevãzute la alin. (1) sau cu un sistem naţional de certificare
a biocarburanţilor şi biolichidelor aprobat de un stat membru nu au
obligaţia prezentãrii altor dovezi suplimentare ale conformitãţii cu
criteriile de durabilitate.
ART. 4
Operatorii economici au obligaţia transmiterii, în condiţiile
stabilite de art. 6 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 935/2011
privind promovarea utilizãrii biocarburanţilor şi a biolichidelor, a
informaţiilor prevãzute în anexa nr. 4, care transpune prevederile
Deciziei 2011/13/UE a Comisiei din 12 ianuarie 2011 privind anumite
tipuri de informaţii despre biocarburanţi şi biolichide, care trebuie
furnizate statelor membre de cãtre operatorii economici.
ART. 5
Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
________
*) Anexele nr. 1-4 se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 99 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru
relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti,
şos. Panduri nr. 1.
ART. 6
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Bucureşti, 24 ianuarie 2012.
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