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

 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre își concep 

politicile naționale, inclusiv schemele de 

sprijin, astfel încât să respecte ierarhia 

deșeurilor, în conformitate cu dispozițiile 

articolului 4 din Directiva 2008/98/CE și 

să evite efectele semnificative de 

denaturare a piețelor de produse 

(secundare), deșeuri sau reziduuri. În 

acest scop, statele membre își revizuiesc în 

mod regulat politicile naționale și justifică 

orice abatere în rapoartele prevăzute la 

articolul 18 litera (c) din Regulamentul 

[privind guvernanța]. 

Or. en 
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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 

concepute 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 

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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Propunere de directivă 

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, biocombustibilii, 

biolichidele și combustibilii din biomasă 

produși din deșeuri și din reziduuri, altele 

decât reziduurile din agricultură, 

acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie 

să îndeplinească numai criteriile 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră stabilite la alineatul (7) pentru a fi 

luate în considerare în scopurile menționate 

la literele (a), (b) și (c) de la prezentul 

alineat . Această dispoziție se aplică, de 

asemenea, deșeurilor și reziduurilor care 

sunt prelucrate întâi într-un produs înainte 

de a fi prelucrate în biocombustibili, 

biolichide și combustibili din biomasă. 

Biocombustibilii , biolichidele și 

combustibilii din biomasă produși din 

deșeuri și din reziduuri, altele decât 

reziduurile din agricultură, acvacultură, 

pescării și silvicultură, trebuie să 

îndeplinească numai criteriile de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite 

la alineatul (7) pentru a fi luate în 

considerare în scopurile menționate la 

literele (a), (b) și (c) de la prezentul 

alineat . Cu toate acestea, producția 

provenită din deșeuri și reziduuri care 

intră sub incidența Directiva 2008/98/CE 

este în conformitate cu principiul 

ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede 

în Directiva 2008/98/CE. Această 

dispoziție se aplică, de asemenea, 

deșeurilor și reziduurilor care sunt 

prelucrate întâi într-un produs înainte de a 

fi prelucrate în biocombustibili, biolichide 

și combustibili din biomasă. 

Or. en 

 


