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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(q) „materiale celulozice de origine 

nealimentară” înseamnă materii prime 

compuse mai ales din celuloză și 

hemiceluloză, care au un conținut de 

lignină mai scăzut decât materialele ligno-

celulozice; acestea includ reziduurile de 

culturi alimentare și furajere (precum 

paiele, tulpinile de porumb, pleava și 

cojile), culturile ierboase energetice cu 

conținut scăzut de amidon (precum raigras, 

Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de 

zahăr gigant și culturile de protecție 

anterioare și ulterioare culturilor 

principale), reziduuri industriale (inclusiv 

cele provenite din culturi alimentare și 

furajere după ce s-au extras uleiuri 

vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și 

materiale provenite din biodeșeuri; 

(q) „materiale celulozice de origine 

nealimentară” înseamnă materii prime 

compuse parțial din celuloză și 

hemiceluloză, care au un conținut de 

lignină mai scăzut decât materialele ligno-

celulozice; acestea includ reziduurile de 

culturi alimentare și furajere (precum 

paiele, tulpinile de porumb, pleava și 

cojile), culturile ierboase energetice cu 

conținut scăzut de amidon (precum raigras, 

Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de 

zahăr gigant, și culturile de protecție 

anterioare și ulterioare culturilor 

principale), reziduuri industriale (inclusiv 

cele provenite din culturi alimentare și 

furajere după ce s-au extras uleiuri 

vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și 

materiale provenite din biodeșeuri; 

Or. en 
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Justificare 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production. Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(dd) „culturi alimentare și furajere” 

înseamnă culturi de plante bogate în 

amidon, de plante zaharoase și de plante 

oleaginoase produse pe terenuri agricole ca 

o cultură principală, cu excepția 

reziduurilor, a deșeurilor sau a materialelor 

ligno-celulozice; 

(dd) „culturi alimentare și furajere” 

înseamnă culturi de plante bogate în 

amidon, de plante zaharoase și de plante 

oleaginoase produse pe terenuri agricole ca 

o cultură principală, cu excepția 

reziduurilor, a deșeurilor sau a materialelor 

ligno-celulozice; culturile intermediare, 

cum ar fi culturile intercalate și culturile 

de protecție, nu sunt considerate ca fiind 

culturi principale; 

Or. en 

Justificare 

Culturile intermediare și culturile de protecție nu ar trebui să fie considerate ca fiind culturi 

principale, ci ca o a doua recoltă, complementară culturilor alimentare normale. 

Introducerea acestor culturi ar putea fi o alternativă la terenurile necultivate și, astfel cum a 

demonstrat un studiu realizat de ECOFYS în 2016, va oferi o serie de avantaje, facilitând 

reducerea în mai mare măsură a emisiilor de gaze cu efect de seră și sporind rentabilitatea 

pentru fermieri. Agricultura trebuie să reprezinte o componentă a soluției propuse pentru 

schimbările climatice, iar prezentul act legislativ ar trebui să furnizeze fermierilor 
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instrumentele necesare pentru combaterea schimbărilor climatice, garantând, în același timp, 

securitatea alimentară. 

 

 

 


