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11.1.2018 A8-0392/313 

Amendamentul  313 

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 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 se 

compară 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 

acoperi diferența dintre obligația 

furnizorilor de combustibili și obiectivul 

de 12 % din sectorul transporturilor, 
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statul membru în cauză poate să își 

adapteze, în consecință, plafonul stabilit 

la articolul 7 alineatul (1) până la 

maximum 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Amendamentul  314 

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 4 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sprijin financiar pentru energia electrică 

din surse regenerabile 

Sprijin pentru energia din surse 

regenerabile 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Amendamentul  315 

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 4 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Sub rezerva normelor privind 

ajutoarele de stat, pentru a atinge 

obiectivul Uniunii stabilit la articolul 3 

alineatul (1), statele membre pot aplica 

scheme de sprijin. Schemele de sprijin 

pentru energia electrică din surse 

regenerabile sunt concepute astfel încât să 

se evite denaturarea inutilă a piețelor 

energiei electrice și să se asigure faptul că 

producătorii țin seama de oferta și de 

cererea de energie electrică, precum și de 

posibilele constrângeri la nivelul rețelei. 

1. În temeiul articolului 195 din 

TFUE și sub rezerva dispozițiilor de la 

articolele 107 și 108 din TFUE, pentru a 

atinge sau a depăși obiectivele naționale și 

ale Uniunii prevăzute la articolul 3, statele 

membre pot aplica scheme de sprijin. 

 Pentru a evita denaturări inutile ale 

piețelor materiilor prime, ar trebui 

elaborate scheme de sprijin pentru 

energia din surse regenerabile din 

biomasă, astfel încât să se evite 

încurajarea utilizării necorespunzătoare a 

biomasei, în special pentru producerea de 

energie, în cazul în care există utilizări 

industriale sau materiale cu o valoare 

adăugată mai mare, care ar putea include 

acordarea de prioritate utilizării de 

deșeuri și reziduuri. Statele membre ar 

trebui să țină seama de disponibilitatea 

aprovizionării sustenabile cu biomasă. 

 Schemele de sprijin pentru energia 

electrică din surse regenerabile sunt bazate 

pe piață, astfel încât să se evite denaturarea 
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piețelor energiei electrice, și asigură faptul 

că producătorii țin seama de oferta și de 

cererea de energie electrică, precum și de 

posibilele costuri de integrare în sistem 

sau constrângeri la nivelul rețelei. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Amendamentul  316 

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 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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11.1.2018 A8-0392/317 

Amendamentul  317 

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 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 reconvertite 

care funcționau înainte pe bază de 

combustibili fosili solizi, sau dacă este 

produsă prin aplicarea tehnologiei 

electrice de înaltă eficiență care respectă 

nivelurile de eficiență energetică asociate 

celei mai bune tehnologii disponibile 

(BAT-AEELs), astfel cum sunt definite în 

Decizia (UE) 2017/1442 de punere în 

aplicare. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Amendamentul  318 

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 26 – alineatul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. În scopurile menționate la 

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

membre pot institui cerințe de durabilitate 

suplimentare pentru combustibilii din 

biomasă. 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1143310RO.docx  PE614.327v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.1.2018 A8-0392/319 

Amendamentul  319 

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 

Anexa V – partea B – punctul 3 – litera a - formula 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

REDUCERE = (E-F(t) – EB(t)/ E-F (t)) 

 

REDUCERE = (E-F(t) – EB(t))/ E-F (t) 

 

Or. en 

Justificare 

Formula propusă nu este corectă din punct de vedere matematic. Formula actuală este 

corectă din punct de vedere matematic: rezultatul acesteia este o valoare proporțională 

adimensională, care, raportată la 100%, rezultă într-un procentaj al reducerii de GES.  

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

modificate 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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11.1.2018 A8-0392/320 

Amendamentul  320 

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 

Anexa IX – partea A – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 

municipale mixte, însă nu din deșeurile 

menajere triate vizate de obiectivele în 

materie de reciclare prevăzute la articolul 

11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 

2008/98/CE. 

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 

municipale reziduale, obligațiile de 

colectare separată, astfel cum sunt 

definite în Directiva 2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


