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11.1.2018 A8-0392/296 

Amendamentul  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

în numele Grupului S&D 

 

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 26 – alineatul 5 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Biocombustibilii, biolichidele și 

combustibilii din biomasă produși pe bază 

de biomasă forestieră care sunt luați în 

considerare în scopurile menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) 

îndeplinesc următoarele cerințe pentru a 

reduce la minimum riscul de a utiliza o 

producție de biomasă forestieră nedurabilă: 

5. Biocombustibilii, biolichidele și 

combustibilii din biomasă produși pe bază 

de biomasă forestieră care sunt luați în 

considerare în scopurile menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu includ 

buturugile și lemnul rotund și îndeplinesc 

următoarele cerințe pentru a reduce la 

minimum riscul de a utiliza o producție de 

biomasă forestieră nedurabilă: 

Or. en 
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Amendamentul  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

în numele Grupului S&D 

 

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 26 – alineatul 8 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Energia electrică pe bază de combustibili 

din biomasă produsă în instalații cu o 

capacitate de combustibil mai mare sau 

egală cu 20 MW este luată în considerare 

în scopurile menționate la alineatul (1) 

literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă 

prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de 

înaltă eficiență definite la articolul 2 

punctul 34 din Directiva 2012/27/UE. În 

scopul alineatului (1) literele (a) și (b), 

prezenta dispoziție se aplică numai 

instalațiilor care intră în funcțiune după [3 

ani de la data adoptării prezentei directive]. 

În scopul alineatului (1) litera (c), prezenta 

dispoziție nu aduce atingere sprijinului 

public acordat în temeiul schemelor 

aprobate până la [3 ani de la data adoptării 

prezentei directive]. 

Energia electrică pe bază de combustibili 

din biomasă produsă în instalații cu o 

capacitate de combustibil mai mare sau 

egală cu 20 MW este luată în considerare 

în scopurile menționate la alineatul (1) 

literele (a), (b) și (c) doar dacă este produsă 

prin aplicarea tehnologiei de cogenerare de 

înaltă eficiență definite la articolul 2 

punctul 34 din Directiva 2012/27/UE sau 

dacă este produsă în instalații care 

generează exclusiv energie electrică și 

care au o eficiență electrică netă de cel 

puțin 40 % și nu folosesc combustibili 

fosili. În scopul alineatului (1) literele (a) și 

(b), prezenta dispoziție se aplică numai 

instalațiilor care intră în funcțiune după [3 

ani de la data adoptării prezentei directive]. 

În scopul alineatului (1) litera (c), prezenta 

dispoziție nu aduce atingere sprijinului 

public acordat în temeiul schemelor 

aprobate până la [1 an de la data adoptării 

prezentei directive]. 

 (Înlocuiește amendamentul nr. 250 al 

comisiei competente.) 

Or. en 
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Amendamentul  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 3 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Fiecare stat membru se asigură că 

ponderea de energie din biocombustibili 

avansați și din alți biocombustibili și 

biogaze produse din materiile prime 

enumerate în anexa IX, din combustibili 

lichizi și gazoși de origine nebiologică din 

surse regenerabile și destinați 

transporturilor, din combustibili pe bază 

de carbon reciclat și din energie electrică 

din surse regenerabile, în toate formele de 

transport, în 2030, este de cel puțin 12 % 

din consumul final de energie al statului 

membru respectiv în sectorul 

transporturilor. 

 Statele membre pot decide să includă în 

ponderea totală o contribuție de până la 

2 % a combustibililor care respectă pragul 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră stabilit la articolul 26 alineatul (7), 

ținând seama de media estimată a 

emisiilor asociate cu schimbarea indirectă 

a utilizării terenurilor, generate de 

materiile prime pentru biocombustibili și 

biolichide prevăzute în anexa VIII partea 

A, sau a biocombustibililor și 

biolichidelor certificate ca prezentând un 

risc indirect scăzut de schimbare a 

destinației terenurilor. 

 (Înlocuiește amendamentul nr. 110 al 

comisiei competente.) 
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Amendamentul  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 25 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Începând de la 1 ianuarie 2021, statele 

membre impun furnizorilor de combustibili 

să includă, în cantitatea totală de 

combustibili destinați transporturilor pe 

care o furnizează pentru consum sau pentru 

utilizare pe piață în decursul unui an 

calendaristic, o pondere minimă de energie 

din biocombustibili avansați și din alți 

biocombustibili și biogaze produse din 

materiile prime enumerate în anexa IX, din 

combustibili lichizi și gazoși de origine 

nebiologică destinați transporturilor, din 

combustibili fosili pe bază de deșeuri și din 

energie electrică din surse regenerabile. 

Pentru a contribui la atingerea 

obiectivelor naționale și ale Uniunii 

privind consumul final de energie din 

surse regenerabile la care se face referire 

la articolul 3, începând de la 1 ianuarie 

2021, statele membre impun furnizorilor de 

combustibili să includă, în cantitatea totală 

de combustibili destinați transporturilor pe 

care o furnizează pentru consum sau pentru 

utilizare pe piață în decursul unui an 

calendaristic, o pondere minimă de energie 

din biocombustibili avansați și din alți 

biocombustibili și biogaze produse din 

materiile prime enumerate în anexa IX, din 

combustibili lichizi și gazoși de origine 

nebiologică din surse regenerabile și 

destinați transporturilor, din combustibili 

pe bază de carbon reciclat și din energie 

electrică din surse regenerabile. 

 (Înlocuiește amendamentul nr. 216 al 

comisiei competente.) 

Or. en 
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Amendamentul  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 25 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ponderea minimă este cel puțin egală cu 

1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 

6,8 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite 

în anexa X partea B. În cadrul acestei 

ponderi totale, contribuția 

biocombustibililor avansați și a biogazelor 

produse din materiile prime enumerate în 

anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % 

din combustibilii destinați transporturilor 

furnizați pentru consum sau pentru utilizare 

pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel 

puțin 3,6 % până în 2030, pe baza 

traiectoriei stabilite în anexa X partea C. 

Ponderea minimă este cel puțin egală cu 

1,5 % în 2021, crescând până la cel puțin 

12 % în 2030, pe baza traiectoriei stabilite 

în anexa X partea B. În cadrul acestei 

ponderi totale, contribuția 

biocombustibililor avansați și a biogazelor 

produse din materiile prime enumerate în 

anexa IX partea A este de cel puțin 0,5 % 

din combustibilii destinați transporturilor 

furnizați pentru consum sau pentru utilizare 

pe piață la 1 ianuarie 2021, crescând la cel 

puțin 3,6 % până în 2030, pe baza 

traiectoriei stabilite în anexa X partea C. 

Statele membre pot decide să includă în 

ponderea totală o contribuție de până la 

2 % a combustibililor care respectă pragul 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră stabilit la articolul 26 alineatul (7), 

ținând seama de media estimată a 

emisiilor asociate cu schimbarea indirectă 

a utilizării terenurilor, generate de 

materiile prime pentru biocombustibili și 

biolichide prevăzute în anexa VIII partea 

A, sau a biocombustibililor și 

biolichidelor certificate ca prezentând un 

risc indirect scăzut de schimbare a 

destinației terenurilor. 

 (Înlocuiește amendamentul nr. 217 al 

comisiei competente.) 

Or. en 
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Amendamentul  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 
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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 25 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ponderea minimă a energiei din surse 

regenerabile furnizate pentru sectorul 

aviației urmează traiectoria stabilită în 

anexa X partea C. 

Or. en 



 

AM\1143222RO.docx  PE614.327v01-00 

RO Unită în diversitate RO 
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Amendamentul  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 25 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b – paragraful 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru calcularea cantității de energie 

electrică din surse regenerabile furnizată 

pentru vehicule rutiere, doar energia 

electrică produsă din surse regenerabile 

consumată la stații de încărcare specifice 

este luată în considerare și este 

considerată ca având de cinci ori 

conținutul energetic al aportului. 

Or. en 

Justificare 

Încărcarea la stațiile de încărcare specifice reprezintă mai puțin de 20 % din energia electrică 

consumată de vehiculele electrice. Pentru ca prezenta directivă să stimuleze electrificarea transportului 

rutier, în condițiile în care vânzarea vehiculelor electrice este limitată din cauza percepției 

consumatorilor potrivit căreia nu există infrastructuri de încărcare, electricitatea utilizată pentru 

vehicule rutiere ar trebui direcționată către stațiile de încărcare specifice cu un efect multiplicator care 

să reflecte, fără să supraestimeze, cantitatea totală de energie utilizată de vehiculele electrice. 
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Amendamentul  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Anexa IX – partea A – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) Ulei de tal și smoală de ulei de tal. (h) Smoală de ulei de tal. 

Or. en 
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Amendamentul  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Anexa IX – partea A – litera q 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(q) Alte materiale ligno-celulozice, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 al 

doilea paragraf litera (r), cu excepția 

buștenilor de gater și a buștenilor de furnir. 

(q) Alte materiale ligno-celulozice, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 al 

doilea paragraf litera (r), cu excepția 

buștenilor de gater, a buștenilor de furnir și 

a lemnului pentru celuloză folosit în 

industrie. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament este indisolubil legat de criteriile de sustenabilitate de la articolul 26. 

 


