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11.1.2018 A8-0392/337 

Amendamentul  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

27 % a energiei din surse regenerabile. 

Statele membre ar trebui să își definească 

propriile contribuții la realizarea acestui 

obiectiv în cadrul planurilor lor energetice 

și climatice naționale integrate, prin 

procesul de guvernanță stabilit în 

Regulamentul [privind guvernanța]. 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

45 % a energiei din surse regenerabile care 

să fie însoțit de obiective naționale 

obligatorii. Obiectivele naționale 

obligatorii constituie o alocare echitabilă 

și adecvată. Este oportun ca acest lucru să 

se realizeze prin împărțirea între statele 

membre a creșterii totale necesare 

utilizării energiei din surse regenerabile 

pe baza unei creșteri egale a proporției 

corespunzătoare fiecărui stat membru și 

ponderată în funcție de produsul intern 

brut (PIB) al acestora, modulată astfel 

încât să reflecte punctele lor de plecare, 

precum și prin contabilizarea în funcție 

de consumul final brut de energie, 

ținându-se cont de eforturile de până 

acum ale statelor membre în materie de 

utilizare a energiei din surse regenerabile. 

Statele membre ar trebui să își detalieze 

politicile și măsurile existente și 

planificate pentru realizarea obiectivului 

lor național obligatoriu în cadrul 

planurilor lor energetice și climatice 

naționale integrate, prin procesul de 

guvernanță stabilit în Regulamentul 

[privind guvernanța]. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Amendamentul  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă stabilește un cadru comun 

pentru promovarea energiei din surse 

regenerabile. Ea stabilește un obiectiv al 

Uniunii obligatoriu privind ponderea globală 

a energiei din surse regenerabile în cadrul 

consumului final brut de energie în 2030. De 

asemenea, directiva definește norme 

referitoare la sprijinul financiar pentru 

energia electrică produsă din surse 

regenerabile, autoconsumul de energie 

electrică din surse regenerabile și utilizarea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor, 

la cooperarea regională între statele membre 

și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la 

procedurile administrative și la informare și 

formare. Prezenta directivă stabilește 

criteriile de durabilitate și de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

pentru biocombustibili, biolichide și 

combustibilii din biomasă . 

Prezenta directivă stabilește un cadru 

comun pentru promovarea energiei din 

surse regenerabile. Ea stabilește un 

obiectiv minim obligatoriu al Uniunii 

privind ponderea globală a energiei din 

surse regenerabile în cadrul consumului 

final brut de energie în 2030. Acest 

obiectiv al Uniunii trebuie să fie atins în 

mod colectiv de către statele membre prin 

intermediul unor obiective naționale 

obligatorii. De asemenea, directiva 

definește norme referitoare la sprijinul 

financiar pentru energia electrică produsă 

din surse regenerabile, la autoconsumul de 

energie electrică din surse regenerabile, la 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile și la utilizarea energiei din 

surse regenerabile în sectorul încălzirii și 

răcirii și în cel al transporturilor, la 

cooperarea transfrontalieră și regională 

între statele membre și cu țări terțe prin 

intermediul unor transferuri statistice 

între statele membre, la proiectele 

comune, la licitațiile comune și deschise, 

la schemele de sprijin comune, la 

garanțiile de origine, la procedurile 

administrative și la informare și formare, 

precum și la accesul energiei din surse 

regenerabile la rețele și la infrastructura 
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de încălzire și răcire precum și 

funcționarea acestora. Prezenta directivă 

stabilește criteriile de durabilitate și de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră pentru biocombustibili, biolichide și 

combustibilii din biomasă. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Amendamentul  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre asigură în mod colectiv 

faptul că ponderea energiei din surse 

regenerabile în consumul final brut de 

energie al Uniunii în 2030 este de cel puțin 

27 %. 

1. Fiecare stat membru se asigură că 

ponderea energiei din surse regenerabile 

calculată în conformitate cu prezenta 

directivă în consumul final brut de 

energie în 2030 este egală cel puțin cu 

obiectivul său național general pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 

anul respectiv, astfel cum se prevede în 

anexa I partea A coloana a patra. Aceste 

obiective naționale obligatorii sunt 

conforme cu obiectivul obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere a energiei din 

surse regenerabile de cel puțin 45 % din 

consumul final brut de energie al Uniunii 

în 2030. Statele membre introduc măsuri 

destinate în mod efectiv să asigure că 

ponderea energiei din surse regenerabile 

este egală sau mai mare decât se indică în 

traiectoria stabilită în anexa I partea Aa. 

Aceste măsuri sunt incluse în planurile 

energetice și privind schimbările climatice 

integrate la nivel național și sunt 

notificate Comisiei, în conformitate cu 

Regulamentul ...[privind guvernanța 

uniunii energetice]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Amendamentul  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Prin derogare de la alineatul (1), 

statele membre se asigură că nu se acordă 

sprijin financiar pentru extragerea 

energiei rezultate din incinerarea 

deșeurilor municipale și nici pentru 

coincinerarea în cuptoarele de ciment 

până în 2021. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament este necesar pentru a evita ca ierarhia deșeurilor să fie contrazisă și ca 

tranziția spre sisteme de gestionare a deșeurilor mai durabile și spre o economie circulară să 

fie împiedicată. De fapt, stimulentele financiare furnizate energiei generate pe baza 

deșeurilor municipale denaturează piața deșeurilor, făcând ca recuperarea energiei din 

deșeuri să fie comparativ mai ieftină decât prevenirea sau reciclarea acestora. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Amendamentul  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 4 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b. Schemele de sprijin pentru energia 

electrică din surse de biomasă sunt 

concepute astfel încât să se evite 

denaturarea piețelor materialelor. 

Or. en 

Justificare 

Tehnologiile în domeniul surselor regenerabile de energie care se bazează pe biomasă și în 

special pe biomasa lemnoasă ar putea concura cu alți utilizatori pentru aceleași resurse. 

Riscul privind concurența ar trebui evidențiat, iar schemele de sprijin ar trebui să acorde 

prioritate reutilizării materialelor și nu valorificării energetice. Autoritățile publice ar trebui 

să se asigure că resursele sunt utilizate în cel mai eficient mod cu putință, atât din punct de 

vedere economic, cât și din punctul de vedere al mediului, și să încurajeze utilizarea în 

cascadă a biomasei. 



 

AM\1143296RO.docx  PE614.327v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.1.2018 A8-0392/342 

Amendamentul  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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, 

dacă sunt produși din culturi alimentare sau 

furajere, nu se iau în considerare pentru 

consumul final de energie din statul 

membru respectiv. 

Or. en 
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Justificare 

O dovadă științifică cuprinzătoare a demonstrat că biocombustibilii, biolichidele și 

combustibilii din biomasă produși din culturi alimentare și furajere nu generează o reducere 

a emisiilor de carbon sau reducerea generată este neglijabilă, și nu sunt adecvați pentru 

utilizarea în sectorul energetic. Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze asupra 

combustibililor și a surselor de energie care au un factor ILUC scăzut sau care nu au un 

factor ILUC. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Amendamentul  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

1. 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. 

1. 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 și din 

energie electrică din surse regenerabile. 

Or. en 

Justificare 

Combustibilii fosili cu emisii reduse de dioxid de carbon, chiar dacă au la bază deșeuri, nu 

pot fi considerați energie din surse regenerabile. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Amendamentul  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pentru calcularea numărătorului, se 

ia în considerare conținutul energetic al 

biocombustibililor avansați și al altor 

biocombustibili și biogaze produse din 

materiile prime enumerate în anexa IX, al 

combustibililor lichizi și gazoși de origine 

nebiologică destinați transporturilor, al 

combustibililor fosili pe bază de deșeuri 
furnizați pentru toate sectoarele de 

transport și al energiei electrice din surse 

regenerabile furnizate pentru vehiculele 

rutiere. 

(b) pentru calcularea numărătorului, se 

ia în considerare conținutul energetic al 

biocombustibililor avansați și al altor 

biocombustibili și biogaze produse din 

materiile prime enumerate în anexa IX, al 

combustibililor lichizi și gazoși de origine 

nebiologică destinați transporturilor 

furnizați pentru toate sectoarele de 

transport și al energiei electrice din surse 

regenerabile furnizate pentru vehiculele 

rutiere. 

Or. en 

Justificare 

Combustibilii fosili cu emisii reduse de dioxid de carbon, chiar dacă au la bază deșeuri, nu 

pot fi considerați energie din surse regenerabile. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Amendamentul  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 1 – paragraful 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Combustibilii din biomasă vor trebui să 

îndeplinească criteriile de durabilitate și de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă 

sunt folosiți în instalații care produc 

energie electrică, încălzire și răcire sau 

combustibili, cu o capacitate de 

combustibil mai mare sau egală cu 20 MW 

în cazul combustibililor din biomasă solizi 

și cu o capacitate de energie electrică mai 

mare sau egală cu 0,5 MW în cazul 

combustibililor din biomasă gazoși. Statele 

membre pot aplica criteriile de durabilitate 

și de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate 

de combustibil mai mică. 

Combustibilii din biomasă vor trebui să 

îndeplinească criteriile de durabilitate și de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră stabilite la alineatele (2)-(7) doar dacă 

sunt folosiți în instalații care produc 

energie electrică, încălzire și răcire sau 

combustibili, cu o capacitate de 

combustibil mai mare sau egală cu 1 MW 

în cazul combustibililor din biomasă solizi 

și cu o capacitate de energie electrică mai 

mare sau egală cu 0,5 MW în cazul 

combustibililor din biomasă gazoși. Statele 

membre pot aplica criteriile de durabilitate 

și de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră în cazul instalațiilor cu o capacitate 

de combustibil mai mică. 

Or. en 

Justificare 

Majoritatea instalațiilor de biomasă sunt sub 20 MW și ar trebui să îndeplinească și ele 

criteriile de sustenabilitate. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Amendamentul  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

în numele Grupului EFDD 

 

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 se 

produc din lemn comercializabil sau 

buturugi. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui promovată doar bioenergia provenită din deșeuri și reziduuri. 

 

 


