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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 
constitutes a proposal for an important piece of legislation.

The Directive should ensure the maximum use of flexible market-based mechanisms in order 
to reach the ambitious targets for the share of renewable energy sources (RES) in the total 
energy consumption.

The factors having impact on the energy sector - demand, supply, scarcity of resources and 
their rational, efficient management, the effects on the environment and climate stresses, to 
name but a few, drive the need for alternative modes of energy generation and their 
integration into power supply systems. Renewable technologies provide benefits to tackling 
the insufficiency of indigenous fossil fuels and to contributing to steady economic 
development in a long-term perspective. Efforts to harmonise and align energy policies on the 
EU level proves complex and requires a critical mass of support and investment. Stakeholders 
argue for clear, consistent and harmonised common policies directed to tackling the 
inefficiencies stemming from some national standards, regulations and practices.

A driver of the development of the renewable energy market is the creation of specific 
financial supporting instruments. The idea of a European market of Guarantees of Origin 
(GO) provides a support mechanism which is to complement the national support schemes, 
while ensuring the preservation of commitments within the national support framework, 
focusing of national authorities on specific local RES applications, developing RES while 
minimizing the impact on their national budget and, at European level, developing RES at 
least cost, thanks to efficient market operation.

The proposed directive should ensure the proper functioning of this support mechanism.
Therefore, the proposal is amended in order to enable some necessary conditions for the 
emergence of a well functioning GO-market, a review of which should be undertaken in due 
future.  

The GO-system might cover all renewable sources. Different types of GO (for electricity form 
renewable energy sources (RES-E), renewable heating and cooling (RES-H) and renewable 
energy sources for transportation (RES-T) should be interchangeable and traded on the 
market. GO should, as far as possible, be the instrument for measuring the RES-share of the 
different Member States, a Member State overall target between sectors (electricity, heating & 
cooling, transportation) and possible split of obligations between the same sectors - for 
instance, the transport sector could finance the development of RES-E, via the purchase of 
GO from the electricity sector to meet its obligations.

The ambitious European RES-target can also be achieved if the Directive properly tackles 
main obstacles to the development of renewables and their integration into power supply 
systems taking into due account the physical network capacities. Security of supply, an 
important factor for the entire energy chain, and the complex interactions within the 
boundaries of the transmission system should direct efforts to maintaining an infeed of 
renewable energy sources by sophisticated allocation mechanisms for conventional 
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generation.

The assumption that energy generation from RES-E is more costly than non-RES-E power 
generation should be taken into consideration so that additional direct cost to generating 
electricity be distinguished from additional indirect costs related to the construction of the 
necessary transmission and distribution grid infrastructure.

At national level, RES-E development requires additional local investments for grid 
connections and grid extensions and reinforcements.

The lengthy timescales for planning, licensing, and constructing new energy infrastructure 
should be tackled and considered in a direction of simplification and shortening, when 
possible. At European level, investments in necessary cross-border transport network 
infrastructure should be encouraged.

For the RES-E potential being available in areas different from consumption areas, the new 
network infrastructure is needed to evacuate large energy flows from RES-E production 
locations to consumption locations.

Furthermore, as mentioned above, RES-development entails direct costs as well as indirect 
costs (e.g. power grid reinforcements, etc). A well-functioning European GO-market shall 
contribute to a large extent to minimize the additional direct costs. On the other hand, the 
additional indirect costs require specific encouraging provisions that are difficult to be 
addressed by a GO-market.
In accordance with the solidarity principle, more use of the Cohesion Fund, European 
Regional Development Fund, or the creation of an EU RES Fund should be envisaged.

Alternative energy sources are not a silver bullet and alone shall not be enough to resolve 
supply-demand equation. However, their development shall contribute to sustainability and 
quality of life. Consistent energy policy shall pay dividends in the long run and synergy of 
policies is in the fundament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor durabili și de a doua 
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constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate 
să își reducă gradul de dependență față de 
țițeiul importat – acolo unde problema 
siguranței în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - și să influențeze piața 
combustibililor pentru transport.

generație pentru transport constituie unul 
dintre instrumentele prin care Comunitatea 
poate să își reducă gradul de dependență 
față de țițeiul importat – acolo unde 
problema siguranței în aprovizionare se 
resimte cel mai acut - și să influențeze 
piața combustibililor pentru transport.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Punctele de plecare ale statelor 
membre, potențialele lor în ceea ce privește 
energia regenerabilă și mixurile energetice 
de care acestea dispun, variază. Prin 
urmare, este necesar ca obiectivul global de 
20% să fie transpus în obiective 
individuale pentru fiecare stat membru, 
avându-se în vedere o alocare echitabilă și 
adecvată care să ia în considerare 
diferențele dintre punctele de plecare și 
potențialele naționale, inclusiv nivelul 
existent al energiilor regenerabile și al 
mixului energetic. În acest sens, ar trebui 
să se împartă între statele membre o parte 
din creșterea totală necesară utilizării 
energiei din surse regenerabile pe baza 
unei creșteri egale a proporției 
corespunzătoare fiecărui stat membru și o 
parte ponderată în funcție de produsul 
intern brut al acestora, modulată astfel 
încât să reprezinte punctele de plecare de la 
nivel național, precum și contabilizată în 
funcție de consumul de energie finală.

(9) Punctele de plecare ale statelor 
membre, potențialele lor în ceea ce privește 
energia regenerabilă și mixurile energetice 
de care acestea dispun, variază. Prin 
urmare, este necesar ca obiectivul global de 
20% să fie transpus în obiective 
individuale pentru fiecare stat membru, 
avându-se în vedere o alocare echitabilă și 
adecvată care să ia în considerare 
diferențele dintre punctele de plecare și 
potențialele naționale, inclusiv nivelul 
existent al energiilor regenerabile și al 
mixului energetic. În acest sens, ar trebui 
să se împartă între statele membre o parte 
din creșterea totală necesară utilizării 
energiei din surse regenerabile pe baza 
unei creșteri egale a proporției 
corespunzătoare fiecărui stat membru și o 
parte ponderată în funcție de produsul 
intern brut al acestora, modulată astfel 
încât să reprezinte punctele de plecare de la 
nivel național, precum și contabilizată în 
funcție de consumul de energie finală,
ținându-se cont de eforturile de până 
acum ale statelor membre în materie de 
utilizare a energiei din surse regenerabile.

Justificare

It needs to be ensured that the Member States’ past commitment is taken into account.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Costurile racordării noilor producători 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile la rețeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente și 
nediscriminatorii și ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc rețelei.

(30) Costurile racordării noilor producători 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile la rețeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente și 
nediscriminatorii și ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc rețelei. Costurile 
trebuie suportate de către producătorii 
care solicită conectarea la rețea.

Justificare

The principles of transparency, objectivity and non-discrimination as well as economic logic 
are essential for the efficient functioning of the European electricity market. Connections to 
the grid ("last mile") are solely of benefit to the respective generators which is not faced by 
other grid customers. Furthermore, costs of connecting new producers mainly depend on the 
locations of generation sites which are determined by generators.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În anumite circumstanțe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea și siguranța rețelei. 
În aceste circumstanțe, ar putea fi necesară 
compensarea financiară a acestor 
producători.

(31) În anumite circumstanțe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea și siguranța rețelei. 
În aceste circumstanțe, ar putea fi necesară 
reducerea alimentării fără o compensare
financiară.

Justificare

The transmission and distribution of renewably energy is constrained by the physical network 
capacities. Therefore, under certain circumstances such generation has to be scaled down in 
order to meet the physical limitations of the network. The constraint is a consequence of 
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Kirchhoff’s laws. Reductions of the generation of renewable energy producers should go to 
their own expenses. The same also happens to conventional plants. Any compensation 
payments are inappropriate.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Interconectarea între țări facilitează 
integrarea electricității provenite din 
surse de energie regenerabile. Pe lângă 
diminuarea variabilității, interconectarea 
poate duce la o reducere a costurilor de 
echilibrare, poate încuraja adevărat 
concurență care aduce prețuri mai mici, și 
poate veni în sprijinul dezvoltării 
rețelelor. De asemenea, utilizarea comună 
și optimă a capacității de transport ar 
putea contribui la evitarea construirii 
excesive de noi infrastructuri.

eliminat

Justificare

The concept is wrong. Variability has to be handled within a control block, the structure of 
blocks being part of an interconnected power system. Balance power has to be provided 
predominantly on a local basis. If it is travelling on long distances, free capacity has to be 
reserved, because the emergency of balancing is not predictable. Grid development is based, 
inter alia, on investment incentives. Due to an obligation for operators to transport 
renewables they have to strengthen the grid for the peak amount of this infeed. It is this 
development that should be well estimated.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se obțin din materii prime 
produse în UE, aceștia ar trebui să respecte 
și cerințele ecologice ale UE privind 
agricultura. Aplicarea acestor criterii la 

(40) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se obțin din materii prime 
produse în UE, aceștia ar trebui să respecte 
și cerințele ecologice ale UE privind 
agricultura și nu ar trebui să pună în 
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importurile din țări terțe nu este fezabilă 
din punct de vedere administrativ și tehnic.

pericol producția alimentară. Aplicarea 
acestor criterii la importurile din țări terțe 
nu este fezabilă din punct de vedere 
administrativ și tehnic.

Justificare

The production of biofuels and bioliquids should be carefully approached in the context of 
increasing food prices and global challenges.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Criteriile de durabilitate ecologică 
vor fi eficiente numai în cazul în care 
determină modificări în comportamentul 
actorilor de pe piață. Comportamentul 
actorilor de pe piață se va schimba numai 
dacă biocombustibilii și alte biolichide 
care îndeplinesc criteriile impun un preț
mai mare în comparație cu cei care nu 
îndeplinesc criteriile. În conformitate cu 
metoda echilibrului masei de verificare a 
conformității, există o legătură de ordin 
fizic între respectarea de către producția 
de biocombustibili și alte biolichide a 
acestor criterii și consumul de 
biocombustibili și alte biolichide în cadrul 
Comunității, care garantează un echilibru 
corespunzător între cerere și ofertă și 
asigură o majoritare a prețurilor mai 
mare decât cea din cadrul sistemelor care 
nu beneficiază de o astfel de legătură. 
Pentru a se garanta că biocombustibilii și 
alte biolichide care îndeplinesc criteriile 
de durabilitate ecologică pot fi vândute la 
un preț mai mare, menținând integritatea 
sistemului și evitând în același timp 
impunerea unei poveri nerezonabile 
asupra industriei, sistemul echilibrului 
masei ar trebui utilizat pentru a verifica 
respectarea acestor criterii. Totuși, ar 
trebui analizate și alte metode de 

eliminat
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verificare.

Justificare

Biofuels must meet the criteria for environmental sustainability.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Sunt necesare rapoarte regulate care 
să asigure o atenție continuă acordată 
progresului înregistrat în cadrul dezvoltării 
energiei regenerabile la nivel național și 
comunitar.

(50) Este necesară o cerință de raportare 
periodică, nebirocratică, care să asigure o 
atenție continuă acordată progresului 
înregistrat în cadrul dezvoltării energiei 
regenerabile la nivel național și comunitar.

Justificare

Reporting should take place without bureaucracy.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, 
gaz provenit din instalațiile de epurare a 
apelor uzate și biogaz;

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, a aerului,a 
apei, a solului, geotermală, a valurilor, 
maremotrică, hidroelectrică, biomasă, gaz 
de fermentare a deșeurilor, gaz provenit din 
instalațiile de epurare a apelor uzate și 
biogaz;

Justificare

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
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heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.   

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanții de origine pentru electricitatea, 
încălzirea și răcirea produse din surse de 
energie regenerabile

Garanții de origine pentru electricitatea, 
încălzirea și răcirea, precum și transportul
produse din surse de energie regenerabile

Justificare

The GO-system should cover all renewable sources.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i. electricitate; sau i. electricitate; 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii. încălzire și/sau răcire; ii. încălzire și/sau răcire; sau

Amendamentul 13
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iia. transport;

Justificare

The GO-system should cover all renewable sources.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în decursul 
perioadei de doi ani imediat precedente, 
pot solicita organismelor competente 
desemnate în conformitate cu articolul 7 să 
transfere garanțiile de origine prezentate 
spre anulare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) către un alt stat membru. 
Aceste garanții de origine se anulează 
imediat de către organismul competent din 
statul membru destinatar.

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
conformitate cu planul de acțiune 
național corespunzător, pot solicita 
organismelor competente desemnate în 
conformitate cu articolul 7 să transfere 
garanțiile de origine prezentate spre 
anulare în temeiul articolului 8 alineatul (1) 
către un alt stat membru. Aceste garanții de 
origine se anulează imediat de către 
organismul competent din statul membru 
destinatar.

Justificare

National action plans should be the yardstick for the Member States.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 

eliminat
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de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 
Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B.
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Justificare

Trading by persons would run counter to national support strategies and push up prices for 
the use of renewables, leading to significant energy price inflation.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

eliminat

Comisia publică informațiile respective.
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Justificare

Trading by persons would run counter to national support strategies and push up prices for 
the use of renewables, leading to significant energy price inflation.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricității din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și 
oferă stimulente în acest sens pentru a 
permite dezvoltarea ulterioară a 
electricității din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre.

Justificare

It is an obligation and task of the grid operators to care for the most efficient grid topology to 
secure the national supply. On the basis of efficiency, judged by the national regulator, they 
have benefits. Additional interconnectors will enhance trade. However, these assets should be 
recognized by the regulator.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalațiilor generatoare care 

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile, asigurând 
totodată siguranța aprovizionării. De 
asemenea, aceștia garantează accesul 
prioritar la rețeaua de electricitate produsă 
din surse de energie regenerabile. La 
distribuirea instalațiilor generatoare de 
electricitate, operatorii sistemelor de 
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utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru. 

transport acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru. 

Justificare

Security of supply must not be put at risk.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
definească și să publice norme 
standardizate privind suportarea separat și 
în comun a costurilor adaptărilor tehnice, 
precum conectările la rețea și consolidările 
rețelei, care sunt necesare pentru a-i integra 
pe noii producători care alimentează 
rețeaua interconectată cu electricitate 
produsă din surse de energie regenerabile.

(3) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
definească și să publice norme 
standardizate privind suportarea separat și 
în comun a costurilor adaptărilor tehnice, 
precum conectările la rețea și consolidările 
rețelei, care sunt necesare pentru a-i integra 
pe noii producători care alimentează 
rețeaua interconectată cu electricitate 
produsă din surse de energie regenerabile. 
Costul de conectare la rețea („ultimul 
kilometru”) este suportat de către 
producător.

Justificare

Grid operators have to indicate the most appropriate connection point based on technical 
objectives. The “last mile” solely serves the generator. Therefore according to the rules for 
conventional generators this refers to renewables and CHP as well. If a generator stops the  
generation facility for whatever reason, the “last mile” will become a stranded asset. So it 
has to be part of the business plan of the generator and not be borne by any other party.
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După caz, statele membre pot să 
impună operatorilor sistemelor de transport 
și distribuție să suporte, integral sau parțial, 
costurile menționate la alineatul (3). Statele
membre revizuiesc și iau măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea cadrelor și normelor 
privind suportarea separat și în comun a 
costurilor menționate la alineatul (3) până 
cel târziu la 30 iunie 2011, iar ulterior din 
doi în doi ani, pentru a asigura integrarea 
noilor producători menționați la alineatul 
respectiv.

(4) După caz, statele membre pot să 
impună operatorilor sistemelor de transport 
și distribuție să suporte, integral sau parțial, 
costurile pentru consolidările necesare ale 
rețelei, menționate la alineatul (3). 
Costurile respective pot fi încorporate în 
tarifele de rețea pentru operatorii de rețea, 
ele nefăcând obiectul unor reglementări 
de stimulare. Statele membre revizuiesc și 
iau măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
cadrelor și normelor privind suportarea 
separat și în comun a costurilor menționate 
la alineatul (3) până cel târziu la 30 iunie 
2011, iar ulterior din doi în doi ani, pentru 
a asigura integrarea noilor producători 
menționați la alineatul respectiv.

Justificare

If the political will to subsidize particular sources results in additional investment needs for 
the grid operator, these costs have to be recognized as granted independent on what incentive 
regulation scheme is in place. As far as the realization scheme of the grid operator has to be 
efficient an ex ante check by the regulator is preferable.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism bazat pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
ținând seama de beneficiile rezultate din 
conectările producătorilor care au fost 
conectați inițial și ulterior, precum și ale 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție. 

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatele (3) și (4) se aplică 
prin intermediul unui mecanism bazat pe 
criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii, ținând seama de 
beneficiile pe care le obțin în urma 
conectării producătorii care au fost 
conectați inițial și ulterior, precum și 
operatorii sistemelor de transport și de 
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distribuție, precum și de contribuțiile 
noilor instalații la atingerea obiectivelor 
Uniunii privind combaterea schimbărilor 
climatice. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Biocombustibilii și alte biolichide sunt 
luate în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) și (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplinesc cerințele stabilite 
la alineatele (2) - (5):

(1) Biocombustibilii și alte biolichide sunt 
luate în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) și (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplinesc cerințele stabilite 
la alineatele (1a) - (5):

Justificare

Necessary change, since a new criterion is being defined.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cultivarea terenurilor pentru 
obținerea de biocombustibili și biolichide 
nu se poate afla în concurență cu 
cultivarea terenurilor pentru producția 
alimentară.

Justificare

Extra attention needs to be paid to ensure that the food situation is not exacerbated by the use 
of bio-fuels.
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