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10.1.2018 A8-0392/286 

Amendamentul  286 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 63 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (63a) Se preconizează că 

biocombustibilii avansați vor avea un rol 

important în reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră din sectorul aviației și, de 

aceea, obligația de încorporare trebuie să 

fie, de asemenea, respectată mai ales în 

ceea ce privește combustibilii furnizați 

aviației. Ar trebui dezvoltate politici la 

nivelul Uniunii și al statelor membre care 

să încurajeze luarea de măsuri 

operaționale pentru economia de 

combustibili în sectorul transporturilor, 

însoțite de eforturi în cercetare și 

dezvoltare pentru a mări cota 

transportului maritim alimentat cu 

energie eoliană și solară. 

Or. en 

Justificare 

Corelat cu amendamentele la articolul 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Amendamentul  287 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 68 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (68a) Sinergiile dintre economia 

circulară, bioeconomie și promovarea 

energiei din surse regenerabile ar trebui 

promovate în continuare pentru a asigura 

o utilizare cât mai eficientă a materiilor 

prime și cel mai bun rezultat pentru 

mediu. Măsurile de politică adoptate de 

Uniune și de statele membre pentru a 

sprijini producția de energie din surse 

regenerabile ar trebui să țină seama 

întotdeauna în mod corespunzător de 

principiul utilizării eficiente a resurselor 

și de cel al utilizării optime a biomasei. 

Or. en 

Justificare 

Directiva privind energia din surse regenerabile trebuie să fie în conformitate cu principiile 

economiei circulare și ale bioeconomiei și să promoveze piața materiilor prime secundare. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Amendamentul  288 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) „energie din surse regenerabile” 

înseamnă energie din surse regenerabile 

nefosile, respectiv energie eoliană, 

solară (solară termică și solară 

fotovoltaică) și geotermală, căldură 

ambiantă, energia mareelor, a valurilor și 

alte tipuri de energie a oceanelor, energie 

hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, 

gaz provenit din instalațiile de epurare a 

apelor uzate și biogaze; 

(a) „energie din surse regenerabile” 

înseamnă energie din surse regenerabile 

nefosile, respectiv energie eoliană, 

solară (solară termică și solară 

fotovoltaică) și geotermală, energie 

ambiantă, energia mareelor, a valurilor și 

alte tipuri de energie a oceanelor, energie 

hidroelectrică, biomasă, biometan, gaz 

de depozit, gaz provenit din instalațiile de 

epurare a apelor uzate și biogaze; 

Or. en 

Justificare 

Biometanul ar trebui adăugat în definiția principală a energiei din surse regenerabile. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Amendamentul  289 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „biomasă” înseamnă fracțiunea 

biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 

reziduurilor de origine biologică din 

agricultură, inclusiv substanțe vegetale și 

animale, din silvicultură și din industriile 

conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, 

precum și fracțiunea biodegradabilă a 

deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și 

municipale de origine biologică; 

(c) „biomasă” înseamnă fracțiunea 

biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 

reziduurilor de origine biologică din 

agricultură, inclusiv substanțe vegetale și 

animale, din silvicultură și din industriile 

conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, 

dar cu excepția turbei și a materialelor 

încorporate în formațiuni geologice și/sau 

transformate în fosile, precum și 

fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, 

inclusiv deșeuri industriale, comerciale și 

municipale de origine biologică, și 

bacterii; 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se clarifice faptul că turba și alte materiale încorporate în formațiuni geologice 

sau transformate în combustibili fosili sunt excluse. Bacteriile sunt o formă de biomasă 

regenerabilă, care se dezvoltă cu sau fără fotosinteză. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Amendamentul  290 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera g 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „biocombustibili” înseamnă 

combustibil lichid pentru transporturi, 

produs din biomasă; 

(g) „biocombustibili” înseamnă 

combustibil lichid sau gazos pentru 

transporturi, produs din sau de biomasă; 

Or. en 

Justificare 

Definiția biocombustibililor ar trebui să acopere atât biocombustibilii lichizi, cât și 

biocombustibilii gazoși. Biomasa poate acționa ca un catalizator biologic care produce 

combustibil direct, ca produs al creșterii biomasei. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Amendamentul  291 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera s 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(s) „combustibili lichizi și gazoși de 

origine nebiologică produși din surse 

regenerabile și utilizați în transporturi” 

înseamnă combustibili lichizi sau gazoși 

diferiți de biocombustibili, al căror 

conținut energetic provine din surse 

regenerabile de energie diferite de biomasă 

și care sunt utilizați în transporturi; 

(s) „combustibili lichizi și gazoși de 

origine nebiologică produși din surse 

regenerabile și utilizați în transporturi” 

înseamnă combustibili lichizi sau gazoși 

utilizați în transporturi diferiți de 

biocombustibili, al căror conținut energetic 

provine din surse regenerabile de energie 

diferite de biomasă și în cazul cărora 

carbonul utilizat ca materie primă este 

captat din aerul înconjurător, și care sunt 

utilizați în transporturi; 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție nu ar trebui să se aplice materiilor prime pe bază de carbon industrial 

captat și reutilizat, deoarece carbonul nu ar fi permanent. Modificarea adusă definiției 

combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și 

utilizați în transporturi este legată de articolul 25, care prevede că acești combustibili pot fi 

luați în calcul în ceea ce privește noua obligație de încorporare. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Amendamentul  292 

Adina-Ioana Vălean 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera ee 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ee) „biocombustibili avansați” 

înseamnă biocombustibili care sunt 

produși din materii prime enumerate în 

anexa IX partea A; 

(ee) „biocombustibili avansați” 

înseamnă biocombustibili produși din 

materii prime sub formă de deșeuri și 

reziduuri enumerate în anexa IX partea A 

care respectă principiul ierarhiei 

deșeurilor și, potrivit unei analize 

regionale, nu au efecte semnificative de 

substituție sau efecte perturbatoare 

semnificative asupra piețelor de produse, 

deșeuri sau reziduuri; 

Or. en 

 

 


