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11.1.2018 A8-0392/305 

Amendamentul  305 

José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

Fredrick Federley 

în numele Grupului ALDE 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 

 

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 care sunt produși 

din materii prime enumerate în anexa IX 

partea A și din deșeuri și biomasă 

reziduală care nu provine de la culturile 

alimentare/furajere, în cazul în care acest 

tip de biomasă îndeplinește criteriile de 

sustenabilitate stabilite la articolul 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Amendamentul  306 

José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

Fredrick Federley 

în numele Grupului ALDE 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 
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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 energiei din surse regenerabile 

utilizată în toate formele de transport în 

2030 reprezintă cel puțin 12 % din 

consumul final de energie în sectorul 

transporturilor din statul membru 

respectiv. În vederea atingerii obiectivului 

de 12 % din consumul final de energie din 

surse regenerabile, statele membre impun 

ca, începând cu data de 1 ianuarie 2021, 

furnizorii de combustibili să includă o 

pondere minimă a energiei regenerabile 

menționate la articolul 25. 

 Pentru a fi luată în considerare pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

utilizarea biocombustibililor și a 

biogazelor respectă criteriile stabilite la 

articolul 26 alineatul (7), atunci când este 

comparată cu combustibilii fosili, în 

conformitate cu metodologia menționată 

la articolul 28 alineatul (1). 

 În cazul în care contribuția 

biocombustibililor produși din culturi 

alimentare și furajere într-un stat 

membru este mai mică de 2 % și, prin 

urmare, nu este suficientă pentru a 
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acoperi diferența dintre obligația 

furnizorilor de combustibili și obiectivul 

de 12 % din sectorul transporturilor, 

statul membru în cauză poate, în 

consecință, să își adapteze plafonul 

stabilit la articolul 7 alineatul (1) cu 

maximum 2 %. 

Or. en 
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Amendamentul  307 

José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

Fredrick Federley 

în numele Grupului ALDE 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 

 

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 7 – alineatul 1 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru calcularea consumului final brut de 

energie din surse regenerabile de energie al 

unui stat membru, contribuția 

biocombustibililor și a biolichidelor, 

precum și a combustibililor din biomasă 

consumați în sectorul transporturilor, dacă 

sunt produși din culturi alimentare sau 

furajere, trebuie să nu fie mai mult de 7 % 

din consumul final de energie în 

transportul rutier și feroviar din statul 

membru respectiv. Această limită se 

reduce la 3,8 % în 2030, pe baza 

traiectoriei stabilite în anexa X partea A. 

Statele membre pot stabili o limită 

inferioară și pot face distincție între diferite 

tipuri de biocombustibili, biolichide și 

combustibili din biomasă produși din 

culturi alimentare și furajere, de exemplu 

prin stabilirea unei limite inferioare pentru 

contribuția biocombustibililor bazați pe 

culturi alimentare sau furajere produși din 

culturi de plante oleaginoase, ținând seama 

de schimbarea indirectă a destinației 

terenurilor. 

Pentru calcularea consumului final brut de 

energie din surse regenerabile de energie al 

unui stat membru, contribuția 

biocombustibililor și a biolichidelor, 

precum și a combustibililor din biomasă 

consumați în sectorul transporturilor, dacă 

sunt produși din culturi alimentare sau 

furajere, trebuie să nu fie mai mult decât 

contribuția acestora la consumul final brut 

de energie din surse regenerabile din 2017 

în statul membru respectiv, până la 

maximum 7% din consumul final brut în 

transportul rutier și feroviar. 

Contribuția biocombustibililor și a 

biolichidelor produse din ulei de palmier 

este 0 % începând din 2021. Statele 

membre pot stabili o limită inferioară și pot 

face distincție între diferite tipuri de 

biocombustibili, biolichide și combustibili 

din biomasă produși din culturi alimentare 

și furajere, de exemplu prin stabilirea unei 

limite inferioare pentru contribuția 

biocombustibililor bazați pe culturi 

alimentare sau furajere produși din culturi 

de plante oleaginoase, ținând seama de 

schimbarea indirectă a destinației 

terenurilor și de alte efecte nedorite asupra 

sustenabilității. 
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Or. en 
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Amendamentul  308 

José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

Fredrick Federley 

în numele Grupului ALDE 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 
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José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 32 

pentru a modifica lista materiilor prime din 

anexa IX părțile A și B, însă numai în 

vederea adăugării de materii prime, nu și 

în vederea eliminării acestora. Fiecare act 

delegat se bazează pe analiza celor mai 

recente progrese științifice și tehnice, 

ținând în mod corespunzător seama de 

principiile ierarhiei deșeurilor stabilite în 

Directiva 2008/98/CE, în conformitate cu 

criteriile de durabilitate ale Uniunii, care 

sprijină concluzia că materia primă 

respectivă nu creează o cerere suplimentară 

de teren și promovează utilizarea deșeurilor 

și reziduurilor, evitând în același timp 

apariția unor efecte semnificative de 

denaturare a piețelor produselor 

(secundare), deșeurilor sau reziduurilor, 

generând reduceri substanțiale ale emisiilor 

de gaze cu efect de seră în comparație cu 

combustibilii fosili și necreând riscul unui 

impact negativ asupra mediului și a 

biodiversității. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 32 

pentru a modifica lista materiilor prime din 

anexa IX părțile A și B. Fiecare act delegat 

se bazează pe analiza celor mai recente 

progrese științifice și tehnice, ținând în 

mod corespunzător seama de principiile 

economiei circulare și ale ierarhiei 

deșeurilor stabilite în Directiva 

2008/98/CE, în conformitate cu criteriile 

de durabilitate ale Uniunii, care sprijină 

concluzia că materia primă respectivă nu 

creează o cerere suplimentară de teren și 

promovează utilizarea deșeurilor și 

reziduurilor, evitând în același timp 

apariția unor efecte semnificative de 

denaturare a piețelor produselor 

(secundare), deșeurilor sau reziduurilor, 

generând reduceri substanțiale ale emisiilor 

de gaze cu efect de seră în comparație cu 

combustibilii fosili pe baza unei evaluări a 

ciclului de viață al emisiilor și necreând 

riscul unui impact negativ asupra mediului 

și a biodiversității. 

Or. en 
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Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

La fiecare doi ani, Comisia realizează o 

evaluare a listei materiilor prime din anexa 

IX părțile A și B pentru a adăuga materii 

prime, în conformitate cu principiile 

stabilite în prezentul alineat. Prima 

evaluare se realizează cel târziu la 6 luni de 

la [data de intrare în vigoare a prezentei 

directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă 

acte delegate pentru a modifica lista 

materiilor prime din anexa IX părțile A și 

B, însă numai în vederea adăugării de 

materii prime, nu și în vederea eliminării 

acestora. 

La fiecare doi ani, Comisia realizează o 

evaluare a listei materiilor prime din anexa 

IX părțile A și B pentru a adăuga materii 

prime, în conformitate cu principiile 

stabilite în prezentul alineat. Prima 

evaluare se realizează cel târziu la șase luni 

de la [data de intrare în vigoare a prezentei 

directive]. Dacă este cazul, Comisia adoptă 

acte delegate pentru a modifica lista 

materiilor prime din anexa IX părțile A și 

B în vederea adăugării de materii prime. 

Comisia efectuează o evaluare specială în 

2025 în vederea eliminării de materii 

prime din anexa IX, și orice act delegat 

derivat se adoptă în termen de un an de la 

respectiva evaluare. 

Or. en 
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Amendamentul  310 
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Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Materiile prime sunt eliminate din anexa 

IX numai după realizarea unei consultări 

publice și în conformitate cu principiile de 

stabilitate a sprijinului financiar stabilite 

la articolul 6. Fără a aduce atingere 

articolului 26, de la care sunt eliminate 

materiile prime, este permis ca instalațiile 

existente de producție de biocombustibili 

din respectivele materii prime să ia în 

considerare respectiva energie ca energie 

regenerabilă și să o includă în calculul 

obligației furnizorului de la articolul 25, 

până la, dar nu peste nivelul istoric de 

producție al acestora. 

Or. en 
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Amendamentul  311 
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(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Anexa IX – partea B – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Melase care sunt produse ca 

subprodus rezultat din procesul de 

rafinare a trestiei de zahăr sau a sfeclei de 

zahăr, cu condiția să fi fost respectate cele 

mai bune standarde industriale pentru 

extragerea zahărului. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente privind dispoziții care fac 

obiectul modificărilor de către Comisie în propunerea sa. Acest amendament este necesar din motive de 

logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente. 
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Amendamentul  312 

Fredrick Federley 

în numele Grupului ALDE 

José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 
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Propunere de directivă 

Anexa X – partea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Partea A: [...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de alte amendamente privind dispoziții care fac 

obiectul modificărilor de către Comisie în propunerea sa. Acest amendament este necesar din motive de 

logică internă a textului, fiind corelat indisolubil cu alte amendamente. 

 


