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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Suite aux appels lancés par les Conseils européens de mars 2006 et 2007 en faveur de la mise 
en place d'une politique européenne énergétique et d'une lutte contre le changement 
climatique via une politique de promotion des énergies renouvelables, la Commission a 
proposé une Feuille de route des énergies renouvelables dont la présente Propunere de 
directivă constitue la transcription législative.

Contenu de la présente Propunere de directivă
Il existait jusqu'à présent des directives isolées sur l'électricité produite à partir de SER et sur 
les agro-carburants mais aucun législation ne portait sur la production de chaleur et de froid à 
partir de sources d'énergie renouvelables (SER).
La présente Propunere de directivă fixe les principes permettant de garantir que la part des 
SER dans la consommation d’énergie finale dans l’UE atteindra 20% en 2020 et définit des 
objectifs nationaux globaux pour chaque Etat membre mais leur laisse le soin de déterminer la 
contribution des trois secteurs principalement visés : électricité, chauffage et refroidissement, 
transport à l’objectif national. Toutefois, elle propose une part minimale contraignante de 
10% des SER (essentiellement agro-carburants) dans les transports.
Deux mécanismes de flexibilité permettent d'équilibrer l'effort des Etats membres en fonction 
de leurs potentiels "naturels":
- le commerce de garanties d'origine au sein de l'UE
- l'importation d'énergies renouvelables des pays tiers

La position de la rapporteure
La rapporteure regrette d'abord que la présente Propunere de directivă n'aborde pas 
spécifiquement la question de la filière bois-énergie et de ses critères de durabilité.
Elle estime que si l'UE veut réduire sa dépendance énergétique et améliorer son 
approvisionnement de protéines végétales, elle doit parvenir à un équilibre entre production 
intérieure et importations. Toutefois, la production décentralisée et locale d'énergie 
renouvelables et le développement de circuits économiques courts contribuant à des équilibres 
énergétiques environnementaux et territoriaux plus favorables et à la création d'emplois en 
zones rurales doit être favorisée.
L'UE doit par ailleurs appliquer des critères de durabilité équivalents aux productions 
intérieures et importées.
Elle estime que dans la situation actuelle de hausse des prix et de crise alimentaires, il 
convient d'éviter les conflits d'usages entre production agricole à finalité alimentaire et à 
finalité énergétique. Elle propose à cet effet de supprimer le caractère contraignant de 
l'objectif de 10% et demande qu'il soit principalement atteint grâce à l'utilisation de matériaux 
organiques renouvelables non alimentaires, et invite la Commission à favoriser plutôt la 
recherche et le développement d'agro-carburants de seconde génération. Quant aux critères 
applicables à la production d'agro-carburants, ils doivent faire référence à la durabilité 
économique, environnementale et sociale.
Enfin, la rapporteure tient à rappeler que l'objectif principal contraignant à atteindre étant de 
20%, en pourcentage des consommations énergétiques totales, il convient d'encourager une 
stabilisation puis une réduction des consommations d'énergies fossiles à l'horizon de 2020 afin 
de maîtriser à la fois le numérateur (offre d'énergie renouvelable) et le dénominateur 
(consommations d'énergie finale tous usages confondus).
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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Intensificarea utilizării energiei din 
surse regenerabile constituie o componentă 
importantă a pachetului de măsuri 
necesare pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și pentru respectarea 
Protocolului de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice și a altor 
angajamente asumate la nivel european și 
internațional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, aceasta joacă
un rol important în promovarea siguranței 
în aprovizionarea cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice și oferirea unor 
oportunități de ocupare a forței de muncă și 
de dezvoltare regională, în special în 
zonele rurale. 

(1) Controlul și reducerea consumului de 
energie în Europa, precum și 
intensificarea utilizării energiei din surse 
regenerabile constituie componente 
importante ale pachetului de măsuri 
necesare pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și pentru respectarea 
Protocolului de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice și a altor 
angajamente asumate la nivel european și 
internațional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, acestea joacă 
un rol important în promovarea siguranței 
aprovizionării cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice și oferirea unor 
oportunități de ocupare a forței de muncă și 
de dezvoltare regională, în special în 
zonele rurale.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre cele mai eficiente 

(2) Având în vedere că sectorul 
transporturilor este sectorul economic în 
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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.

care emisiile de gaze cu efect de seră cresc 
cel mai rapid și în care se pune în mod 
acut problema dependenței energetice a 
Uniunii, este necesară îmbunătățirea 
calității carburanților pentru transport, 
reducerea emisiilor de CO2 eliminate de 
combustibili, generarea de combustibili 
obținuți din materiale organice 
regenerabile nefosile și promovarea 
mijloacelor de transport mai durabile și 
mai economice din punct de vedere 
energetic, precum transportul în comun și 
transportul combinat rutier-feroviar.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Combustibilii regenerabili solizi, 
precum combustibilii pe bază de lemn, 
constituie principala sursă de energie 
regenerabilă din Uniune. Cu toate 
acestea, în momentul de față nu există o 
legislație europeană care să reglementeze 
rețelele de termoficare sau de refrigerare 
care utilizează biomasa. Prin urmare, ar 
trebui stabilite criterii de durabilitate 
pentru utilizarea biomasei lemnoase 
pentru a obține o cogenerare foarte 
eficientă din punct de vedere energetic la 
boilere, precum și gestionarea durabilă a 
resurselor forestiere.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Utilizarea, pentru producerea de 
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biogaz, a deșeurilor agricole, cum ar fi 
gunoiul de origine vegetală și gunoiul de 
grajd, precum și alte deșeuri de origine 
animală sau organică, oferă avantaje de 
mediu considerabile, având în vedere 
uriașul potențial de reducere a gazelor cu 
efect de seră, atât pentru producerea de 
energie termică, cât și, cu atât mai mult, 
pentru producerea de biocombustibili. Dat 
fiind caracterul descentralizat al acestora, 
precum și mediul de investiții la nivel 
regional, instalațiile de producere a 
biogazului pot contribui în mod hotărâtor 
la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și 
pot oferi agricultorilor noi posibilități de a 
obține venituri.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Promovarea în UE a cercetării în 
scopul dezvoltării unor surse de energie 
regenerabile, rentabile și durabile, ar 
trebui, mai mult ca în trecut, să vizeze 
dezvoltarea biocarburanților de a doua și 
a treia generație, precum și a altor 
biocarburanți cu un puternic potențial de 
reducere a gazelor cu efect de seră.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Creșterea prețurilor la produsele 
alimentare se datorează combinării mai 
multor factori, precum creșterea fără 
precedent a speculațiilor bursiere pe 
piețele agricole la termen, creșterea
cererii în țările emergente, dezvoltarea 
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agrocombustibililor, dar și pierderilor de 
recolte, cauzate de fenomene 
meteorologice extreme. Întrucât situația 
este extrem de îngrijorătoare, Uniunea 
are responsabilitatea de a evita orice 
concurență între producția în scopuri 
alimentare și producția în scopuri 
energetice, pentru a da prioritate 
siguranței alimentare. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nouveau)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În acest context, este justificată 
propunerea Comisiei de a elimina, în 
cadrul realizării bilanțului de sănătate al 
politicii agricole comune (PAC), ajutorul 
de 45 de euro pe hectar acordat culturilor 
energetice. Sumele astfel economisite ar 
trebui folosite pentru finanțarea 
activităților de cercetare și dezvoltare cu 
privire la agrocombustibilii de a doua 
generație.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, și să stabilească un plan național de 
acțiune, care să includă și obiective 
sectoriale, ținând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei și de importanța, în 
consecință, a mobilizării de noi resurse de 

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, și să stabilească un plan național de 
acțiune, care să includă și obiective 
sectoriale, ținând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei și de importanța, în 
consecință, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă. Cu toate acestea, noile resurse 
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biomasă. de biomasă ar trebui să corespundă 
normelor de mediu impuse pe teritoriul 
Uniunii.

Justification

Les importations de biomasse et de biocarburants de pays qui ne répondent pas aux normes 
environnementales imposées sur le territoire de l'Union européenne doivent être interdites.
Ces importations ne se justifient pas et l'objectif d'une augmentation de la part des sources 
d'énergies renouvelables dans le bilan énergétique de l'Union européenne doit prendre pour 
base le potentiel communautaire.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Biomasa acționează asemenea unui 
rezervor de carbon, deoarece pe parcursul 
procesului de creștere, plantele captează 
CO2 din atmosferă (fotosinteza 
clorofiliană) și o rețin până la ardere sau 
până la stadiul de descompunere 
avansată. Utilizarea lemnului ca material 
de construcție sau amenajare permite 
prelungirea termenului de reținere a 
carbonului pe toată durata ciclului de 
viață al produsului, creând astfel, cu 
condiția ca pădurile să fie gestionate în 
mod durabil, un adevărat rezervor de 
carbon.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră, precum și dependența de  
importurile de energie, eforturile în 



AD\730264RO.doc 9/52 PE406.027v02-00

RO

materie de dezvoltare de energii 
regenerabile ar trebui însoțite de eforturi 
îndreptate spre creșterea eficienței 
energetice.

Justification

Un développement notable des énergies renouvelables suppose une réduction sensible de la 
consommation globale d'énergie (notamment par des mesures visant à renforcer l'efficacité 
énergétique).

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunității poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Cu toate acestea, pentru a evita o creștere 
netă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
prin redirecționarea surselor regenerabile 
existente și înlocuirea lor completă sau 
parțială cu surse de energie convenționale, 
doar electricitatea produsă de instalațiile 
care utilizează energie regenerabilă care au 
devenit operaționale după intrarea în 
vigoare a prezentei directive ar trebui 
considerate ca fiind eligibile pentru a fi 
luate în considerare. Pentru a garanta 
urmărirea și înregistrarea fiabilă a unor 
astfel de importuri, este necesar ca acestea 
să aibă loc în cadrul unui sistem de garanții 
de origine. Vor fi luate în considerare 
acordurile cu țări terțe privind organizarea 
acestui tip de comerț cu electricitate 
provenind din surse de energie 
regenerabile.

18. Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunității poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Cu toate acestea, pentru a evita o creștere 
netă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
prin redirecționarea surselor regenerabile 
existente și înlocuirea lor completă sau 
parțială cu surse de energie convenționale, 
doar electricitatea produsă de instalațiile 
care utilizează energie regenerabilă care au 
devenit operaționale după intrarea în 
vigoare a prezentei directive ar trebui 
considerate ca fiind eligibile pentru a fi 
luate în considerare. Pentru a garanta 
urmărirea și înregistrarea fiabilă a unor 
astfel de importuri, este necesar ca acestea 
să aibă loc în cadrul unui sistem de garanții 
de origine. Vor fi avute în vedere numai 
acordurile cu țările terțe care respectă 
normele de mediu în vigoare pe teritoriul 
Uniunii.

Justification

Les importations de biomasse et de biocarburants de pays tiers présentent un rapport 
coût/efficacité médiocre et ont des effets négatifs sur le plan de l'environnement, d'autant 
qu'une partie de ces pays tiers produit ces matières premières au mépris des critères de 
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durabilité.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Pentru a reacționa față de creșterea 
prețurilor la produsele alimentare, ar 
trebui ca Uniunea Europeană să adopte 
măsuri în vederea îmbunătățirii ofertei de 
produse agricole și a garantării securității 
alimentare, în special prin promovarea 
unor criterii de durabilitate pentru 
biocarburanți și a dezvoltării 
biocarburanților de a doua și a treia 
generație pe teritoriul Uniunii și în lume, 
precum și prin întărirea cercetării în 
domeniul agricol.

Justification

La Commission a adopté le 20 mai 2008 une communication exposant des mesures politiques 
de nature à atténuer les conséquences de la hausse des prix des denrées alimentaires dans le 
monde. Ces aspects s'inscrivent dans une stratégie en trois points.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a adresat Comisiei invitația de 
a propune o nouă directivă cuprinzătoare 
privind utilizarea tuturor surselor de 
energie regenerabile, care să conțină 
criterii și dispoziții destinate garantării 
utilizării și alimentării durabile cu 
bioenergie. Aceste criterii ar trebui să 
alcătuiască o parte coerentă a unui sistem 
mai larg care să vizeze, de asemenea, și 

(36) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a adresat Comisiei invitația de 
a propune o nouă directivă cuprinzătoare 
privind utilizarea tuturor surselor de 
energie regenerabile, care să conțină 
criterii și dispoziții destinate garantării 
utilizării și alimentării durabile cu 
bioenergie. Aceste criterii ar trebui să 
alcătuiască o parte coerentă a unui sistem 
mai larg care să vizeze, de asemenea, și 
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biolichidele, nu doar biocombustibilii. Prin 
urmare, astfel de criterii privind 
durabilitatea ar trebui incluse în prezenta 
directivă. Pentru a evita costurile 
suplimentare pentru economie și 
incoerența ecologică ce ar fi asociată cu o 
abordare inconsecventă, este esențial ca 
aceste criterii privind durabilitatea 
biocombustibililor să fie aliniate atât la 
prezenta directivă, cât și la Directiva 
98/70/CE. Mai mult, Comisia ar trebui ca 
în 2010 să analizeze necesitatea includerii
și a altor aplicații privind biomasa.

biolichidele, nu doar biocombustibilii. Prin 
urmare, astfel de criterii privind 
durabilitatea ar trebui incluse în prezenta 
directivă. Pentru a evita costurile 
suplimentare pentru întreprinderi și 
contradicțiile între normele de mediu care 
ar rezulta dintr-o abordare incoerentă, 
este esențial ca aceste criterii privind 
durabilitatea biocombustibililor să fie 
aliniate atât la prezenta directivă, cât și la 
Directiva 98/70/CE. Mai mult, înainte de 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
Comisia trebuie să definească criteriile de 
durabilitate pentru celelalte aplicații ale 
biomasei și să evalueze potențialele 
conflicte de folosire, în special în ceea ce 
privește folosirea lemnului în scopuri 
industriale.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a preveni cercetările
împovărătoare și inutile ale operatorilor 
economici și pentru a împiedica 
transformarea terenurilor cu stocuri mari de 
carbon care ulterior s-ar dovedi inadecvate 
pentru producția de materii prime pentru 
biocombustibili și alte biolichide, acele 
tipuri de terenuri a căror pierdere din stocul 
de carbon care s-ar produce în urma 
transformării nu ar putea să fie compensată 
într-un termen rezonabil, ținând seama de 
urgența cu care trebuie soluționată 
problema schimbărilor climatice, prin 
reducerea gazelor cu efect de seră 
determinată de producția de 
biocombustibili și alte biolichide, nu ar 
trebui transformate în scopul producției de 
biocombustibili și alte biolichide. 
Inventarele stocurilor mondiale de carbon 
conduc la concluzia că zonele umede și 
zonele împădurite în permanență ar trebui 

(38) Pentru a nu impune operatorilor 
economici cercetări împovărătoare și 
inutile și pentru a împiedica transformarea 
terenurilor cu rezerve mari de carbon care, 
privind retrospectiv, s-ar dovedi inadecvate 
pentru culturile de materii prime pentru 
biocombustibili și alte biolichide, acele 
tipuri de terenuri a căror pierdere din 
rezerva de carbon care s-ar produce în 
urma transformării nu ar putea să fie 
compensată într-un termen rezonabil, 
ținând seama de urgența cu care trebuie 
soluționată problema schimbărilor 
climatice, prin reducerea gazelor cu efect 
de seră determinată de producția de 
biocombustibili și alte biolichide, nu ar 
trebui transformate în scopul producerii de 
biocombustibili și alte biolichide. 
Inventarul stocurilor mondiale de carbon 
conduce la concluzia că zonele umede și 
zonele de păduri primare ar trebui incluse 
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incluse în această categorie. în această categorie.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Terenurile cu rezerve mari de 
carbon în sol sau în vegetație pot fi 
utilizate  pentru dezvoltarea altor proiecte 
de energie regenerabilă, cum ar fi 
construirea de turbine eoliene și a 
drumurilor aferente acestora, inclusiv 
„drumurile plutitoare” și a altor 
infrastructuri. Impactul unor astfel de 
proiecte asupra turbăriilor ar conduce în 
mod inevitabil la uscarea acestora pe 
suprafețe vaste și la eliberarea în 
atmosferă a rezervelor de carbon pe care 
le conține, ceea ce conduce la formarea 
de dioxid de carbon.

Justification

Les tourbières constituent des puits à carbone. La construction de parcs d'éoliennes et autres 
infrastructures entrave le drainage naturel et l'assèchement des tourbières, ce qui libère 
d'importantes quantités de carbone dans l'atmosphère et engendre des émissions de dioxyde 
plus importantes que les économies rendues possibles par les parcs d'éoliennes.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
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recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse. Criteriile alese consideră că un 
teren este biodivers atunci când nu este 
perturbat de o activitate umană 
semnificativă (conform definiției utilizate 
de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și de Conferința 
ministerială privind protecția pădurilor în 
Europa) sau atunci când este protejat prin 
legi naționale în scopul protejării naturii. 
Mai mult, având în vedere natura foarte 
biodiversificată a anumitor pășuni, este de 
asemenea necesar ca biocombustibilii 
proveniți din materii prime cultivate pe 
astfel de terenuri să nu fie luați în 
considerare în cadrul stimulentelor 
prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar 
trebui să stabilească criterii și/sau limite 
geografice adecvate în scopul definirii unor 
astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în 
conformitate cu cele mai bune dovezi 
științifice disponibile și cu normele 
internaționale relevante.

recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, trebuie conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca eforturile pe care le depun pentru 
a utiliza biocombustibili și alte biolichide 
să aibă ca efect distrugerea terenurilor 
care prezintă o mare diversitate biologică 
și a siguranței alimentare din statele 
membre și țările terțe exportatoare. Din 
aceste motive, este necesar să se 
stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de măsuri de încurajare și pot fi 
importați în Uniune numai atunci când se 
poate garanta că au fost obținuți din materii 
prime cultivate pe terenuri care prezintă o 
mare diversitate biologică sau nu aduc 
atingere siguranței alimentare în țările 
producătoare. Criteriile alese consideră că 
o pădure prezintă o mare diversitate 
biologică atunci când nu este perturbată de 
o activitate umană semnificativă (conform 
definiției utilizate de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură, de Comisia Economică pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite și 
de Conferința ministerială privind protecția 
pădurilor în Europa) sau atunci când este 
protejată prin legi naționale în scopul 
protejării naturii. Mai mult, având în 
vedere natura foarte biodiversificată a 
anumitor pășuni, este de asemenea necesar 
ca biocombustibilii proveniți din materii 
prime cultivate pe astfel de terenuri să nu 
fie luați în considerare în cadrul 
stimulentelor prevăzute de prezenta 
directivă. Comisia ar trebui să stabilească 
criterii și/sau limite geografice adecvate în 
scopul definirii unor astfel de pășuni 
bogate în biodiversitate, în conformitate cu 
cele mai bune dovezi științifice disponibile 
și cu normele internaționale relevante.

Amendamentul 17
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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 
importurile din țări terțe nu este fezabilă 
din punct de vedere administrativ și 
tehnic.

(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. Sistemele de certificare ar 
trebui să prevadă standarde minime 
pentru fabricarea  durabilă din punct de 
vedere ecologic a biocombustibililor și 
care să se aplice și importurilor din țările 
terțe, în vederea asigurării durabilității la 
nivel mondial.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) În vederea dezvoltării durabile a 
producției de biocarburanți pe teritoriul 
Uniunii, trebuie eliminată cât mai repede 
posibil retragerea temporară și obligatorie 
a terenurilor din circuitul agricol, altfel 
spus, trebuie abrogat Regulamentul (CE) 
nr. 1782/200311. Această măsură ar trebui 
însoțită de alte măsuri care vizează 
conservarea biodiversității.
________
1 JO L 270, 21.10.2003, p. 56. Regulament astfel 
cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (JO L 148, 
6.6.2008, p. 1).

Justification

Conformément au règlement (CE) n° 1107/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 portant 
dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les 
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, il y a lieu de mettre 
fin à la mise en jachère obligatoire.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Cerințele pentru un sistem de 
durabilitate a utilizărilor energetice ale 
biomasei, în afară de biolichide și 
biocombustibili, ar trebui analizate de 
Comisie până în anul 2010, luând în 
considerare necesitatea gestionării durabile 
a resurselor de biomasă. 

(47) Cerințele pentru un studiu de impact 
privind durabilitatea și siguranța 
alimentară a utilizărilor energetice ale 
biomasei ar trebui analizate de Comisie 
înainte de punerea în aplicare a prezentei 
directive, luând în considerare necesitatea 
gestionării durabile a resurselor de 
biomasă. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Agricultura și silvicultura din UE 
au contribuit considerabil la atenuarea 
efectelor provocate de schimbările 
climatice, fapt demonstrat de reducerea 
cu 10% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, provenite din agricultură, în UE-15 
între 1990-2004 și cu 14% în UE-25, 
așteptându-se ca emisiile provenite din 
sectorul agricol în UE să scadă, până în 
2010, cu 16% în raport cu nivelul lor din 
1990. Cu toate acestea, ar trebui să se 
depună toate eforturile pentru 
promovarea unor metode de producție 
noi, eficace din punct de vedere energetic, 
și reducerea în continuare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, în special prin 
finanțarea investițiilor și a cercetării 
pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul 21
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Propunere de directivă
Considerentul 47b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47b) În comunicarea sa din 26 noiembrie 
1997, intitulată „Energie pentru viitor: 
sursele de energie regenerabile – Carte 
albă privind o strategie și un plan de 
acțiune comunitare” (COM(1997)0599), 
Comisia afirmă că, pentru a realiza 
obiectivul creșterii utilizării surselor de 
energie regenerabile în configurația 
energetică, cantitatea de energie produsă 
din biomasă ar trebui să crească mai mult 
decât dublu.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 47c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47c) În rezoluția sa privind agricultura 
durabilă și biogazul: necesitatea revizuirii 
legislației comunitare1, adoptată la 12 
martie 2008, Parlamentul European 
afirmă că există un potențial important 
pentru creșterea considerabilă a 
producției de biogaz, în special date fiind 
posibilitățile oferite, în ceea ce privește 
materiile prime predilecte, de sectorul de 
creștere a animalelor (gunoiul de grajd), 
nămolul, deșeurile și plantele care nu pot 
fi folosite în scopuri alimentare și nici 
pentru producerea hranei pentru animale. 
În vederea realizării acestui potențial, este 
necesară o politică coerentă privind 
biogazul în Uniunea Europeană, care 
poate fi realizată prin coordonarea 
politicilor europene pertinente, cum ar fi, 
în special, politica privind energiile 
regenerabile, politica agricolă comună și 
politicile de dezvoltare rurală și regională. 
Sunt necesare măsuri pentru construcția 
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și promovarea instalațiilor de producere a 
biogazului, bazate pe o evaluare de impact 
efectuată la nivel național sau regional, în 
vederea promovării acelor instalații care 
oferă, la nivel național și/sau regional, 
cele mai multe avantaje de mediu și sunt 
cele mai viabile din punct de vedere 
economic. Dacă reglementările privind 
dezvoltarea regională și rurală nu permit 
finanțarea unor astfel de măsuri, ele 
trebuie modificate. Statele membre ar 
trebui să inițieze o planificare națională și 
regională pentru a reduce obstacolele 
juridice și administrative. Gazul natural 
sau alți combustibili fosili nu ar trebui 
favorizați în zonele în care este posibilă 
vânzarea către furnizorii locali a energiei 
termice generate pe bază de biogaz. 
Pentru a urmări realizarea obiectivelor 
propuse, sunt necesare date statistice și 
rapoarte anuale privind producția 
agricolă de biogaz.
__________
1 Texte adoptate la această dată, P6_TA-
PROV(2008)0095.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabilește criteriile de durabilitate 

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile. Directiva își 
propune o armonizare totală a criteriilor 
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ecologică pentru biocombustibili și alte 
biolichide.

de durabilitate pentru biocombustibili și 
alte biolichide, precum și pentru energia 
termică și de răcire produsă din surse de 
energie regenerabile.

Justification

La directive doit intégrer des critères de durabilité d’ordre économique, social et environnemental.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „biomasă” înseamnă fracțiunea 
biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanțe vegetale și animale), silvicultură 
și industriile conexe, precum și fracțiunea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și 
municipale;

(b) „biomasă” înseamnă fracțiunea 
produselor, deșeurilor și reziduurilor din 
agricultură (inclusiv substanțe vegetale și 
animale), silvicultură și industriile conexe, 
precum și fracțiunea deșeurilor industriale 
și municipale, indiferent dacă acestea sunt 
biodegradabile sau nu; 

Justification

La directive doit préciser la définition de la biomasse, de manière à éviter la confusion entre 
la notion de biodégradabilité, car des produits non renouvelables peuvent être 
biodégradables, et l’origine renouvelable du produit.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 –  litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „biocombustibili” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 
din biomasă;

(f) „biocarburant” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 
din biomasă; se consideră biocarburanți în 
special produsele menționate mai jos:
i) „bioetanol”: etanol, subpoziția 2207 10 
00 din nomenclatura prevăzută în 
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al 
Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
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Nomenclatura tarifară și statistică și 
Tariful Vamal Comun1, cu un conținut de 
alcool de cel puțin 99% volum, produs din 
biomasă și/sau fracția biodegradabilă a 
deșeurilor, ale cărui proprietăți corespund 
cel puțin standardului EN 15376 și care 
este destinat utilizării ca biocarburant;
ii) „biomotorină”: ester metilic produs din 
ulei de vegetal sau animal, de calitatea 
motorinei, adecvat în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
iii) „biogaz”: gaz combustibil produs din 
biomasă și/sau din fracția biodegradabilă 
a deșeurilor, purificat pentru a obține o 
calitate echivalentă cu cea a gazelor 
naturale, destinat utilizării ca 
biocombustibil sau gaz de lemn obținut 
prin piroliză;
iv) „biometanol”: metanol produs din 
biomasă și destinat utilizării ca 
biocarburant;
v) „biodimetileter”: dimetileter produs din 
biomasă și destinat utilizării ca 
biocarburant;
vi) „bio-ETBE”: etil-terț-butil-eter produs 
pe bază de biometanol (biocarburant al 
cărui procentaj volumic de bio-ETBE este 
de 47 %);
vii) „bio-MTBE”: metil-terț-butil-eter 
produs pe bază de biometanol 
(combustibil al cărui procentaj volumic de 
bio-MTBE este de 36 %);
viii) „biocombustibili sintetici”: 
hidrocarburi sintetice sau amestecuri de 
hidrocarburi sintetice obținute din 
biomasă;
ix) „biohidrogen”: hidrogen produs din 
biomasă și/sau din fracția biodegradabilă 
a deșeurilor, destinat utilizării ca 
biocarburant;
x) „ulei vegetal pur”: ulei produs din 
plante oleaginoase prin presare, extracție 
sau alte procedee comparabile, brut sau 
rafinat, dar nemodificat chimic, atunci 
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când este compatibil cu tipul de motoare 
în cauză și cu cerințele corespunzătoare 
privind emisiile.
__________
1JO L 256, 07.09.87, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 360/2008 
al Comisiei (JO L 111, 23.4.2008, p. 9).

Justification

Il y a lieu de reprendre les définitions de l'article 2 de la directive 2003/30 afin d'assurer la 
cohérence et la clarté juridique. La définition du bioéthanol doit être adaptée à la 
nomenclature en vigueur.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
obiectivul lor global pentru ponderea de 
energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A. 

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
obiectivul lor global pentru ponderea de 
energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A, trebuind, bine-nțeles, ca fiecare 
stat membru să depună de asemenea 
eforturi în materie de eficiență energetică.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât se arată în traiectoria 
orientativă stabilită în anexa I partea B. 

(2) Cu respectarea condițiilor stabilite la 
articolele 15 și 18, statele membre introduc 
măsuri adecvate pentru a garanta că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
este egală sau mai mare decât se arată în 
traiectoria orientativă stabilită în anexa I 
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partea B. 

Justification

La directive doit préciser que l’objectif de 10 % d’incorporation de biocarburants est soumise 
au respect des critères de durabilité prévus à l’article 15, et au recours aux biocarburants de 
deuxième génération tel que prévu à l’article 18.4.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv. Prezenta dispoziție este pusă în 
aplicare, înainte de toate, pe baza 
potențialului comunitar. 

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
național de acțiune. 

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
național de acțiune. 

Planurile naționale de acțiune stabilesc
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente și de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum și 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerințelor de la articolele 12 -

Planurile naționale de acțiune propun 
pentru început evaluarea disponibilității 
resurselor naționale de biomasă, apoi 
stabilesc obiectivele privind ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi, electricitate, energie termică
și de răcire în anul 2020. Acestea stabilesc 
măsurile care trebuie adoptate pentru 
atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente și de 
exploatare durabilă a unor noi surse de 
biomasă destinate diferitelor utilizări, 
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17. precum și măsurile care trebuie luate 
pentru îndeplinirea cerințelor de la 
articolele 12 - 17.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De asemenea, în planurile de acțiune 
naționale se indică ponderea materiilor 
prime necesare pentru producerea de 
energie și ponderea energiei produse din 
surse regenerabile, exclusiv prin 
utilizarea resurselor disponibile la nivel 
național sau comunitar. Aceste resurse 
reprezintă cel puțin 80% din consumul 
final de energie produsă din surse 
regenerabile de fiecare stat membru.

Justification
Les États membres doivent pouvoir indiquer dans leurs plans d'action nationaux comment et 
par quels moyens ils entendent poursuivre l'objectif en utilisant des ressources propres et des 
matières premières d'origine nationale et/ou communautaire en les distinguant de celles 
obtenues par recours à l'importation de l'extérieur du territoire de l'UE.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cel puțin 80 % din materiile prime 
sau din resursele naturale necesare 
pentru funcționarea instalației se află pe 
teritoriul național sau comunitar;
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Justification
Il convient d'expliciter l'engagement pris par les États membres d'utiliser de préférence des 
ressources propres et/ou des matières premières et de veiller, en ce sens, à ce que le respect 
de cet engagement soit notifié à la Commission et pris en compte par elle.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
motive de forță majoră, se află în 
imposibilitatea de a-și îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020 
prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează Comisia cât 
de curând posibil în acest sens. Comisia 
decide dacă situația de forță majoră este 
justificată, caz în care decide asupra 
ajustării care trebuie făcute în ceea ce 
privește consumul final de energie din 
surse regenerabile al statului membru 
pentru anul 2020. 

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
motive de forță majoră sau datorită unor 
conflicte de utilizare majore care 
destabilizează producția alimentară și 
activitățile industriale ce folosesc în mod 
tradițional lemnul, se află în 
imposibilitatea de a-și îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020 
prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează fără întârziere 
Comisia. Comisia decide dacă forța majoră 
sau conflictul de utilizare major sunt 
justificate și, în caz afirmativ, decide în ce 
măsură poate fi ajustat consumul final de 
energie din surse regenerabile al statului 
membru pentru anul 2020. 

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului 1 litera (a), consumul 
final de electricitate din surse regenerabile 
se calculează ca fiind cantitatea de 
electricitate produsă într-un stat membru 
din surse de energie regenerabile, 
excluzând producția de electricitate a 

În sensul alineatului 1 litera (a), consumul 
final de electricitate din surse regenerabile 
se calculează ca fiind cantitatea de 
electricitate produsă într-un stat membru 
din surse de energie regenerabile, 
excluzând cantitatea de electricitate 
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unităților de stocare cu pompe pe bază de 
apă pompată anterior în sens ascendent,
ajustată în conformitate cu articolul 10. 

produsă de rețelele de termoficare pe bază 
de biomasă fără cogenerare și de unitățile 
de stocare prin pompare care utilizează 
apa pompată anterior în amonte, ajustată în 
conformitate cu articolul 10.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile și a încălzirii sau răcirii
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înțelesul prezentei directive.

(1) În sensul prezentei directive, statele 
membre garantează originea ca atare a 
energiei electrice,termice și de răcire
produse din surse de energie regenerabile 
în centralele cu o capacitate minimă de 5 
MWth. Statele membre instituie o 
derogare pe baza sistemelor de ajutoare 
existente acordate pentru instalațiile cu o 
capacitate de producție de energie 
electrică și termică din biomasă mai mică 
de 5 MWth.

Justification
L'Amendamentul vise à éviter que la limite proposée par la Commission pour la puissance 
des installations ne revienne à exclure la production d'énergie à partir de biomasse d'origine 
agricole et forestière.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, prin derogare de la 
primele două paragrafe, statele membre 
pot aplica praguri mai reduse privind 
volumul în cazurile justificate, atunci 
când producția locală de energie din surse 
regenerabile este importantă pentru 
promovarea unei dezvoltări durabile a 
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regiunii din punct de vedere economic, 
ecologic și social. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) compoziția și originea materiilor 
prime utilizate, în cazul în care acestea 
provin din afara teritoriului comunitar, în 
conformitate cu articolul 4; 

Justification
Il convient que, dans le système des garanties d'origine, la provenance soit prévue des 
produits intermédiaires et/ou des  matières premières conformément aux dispositions de 
l'article 4.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre realizează o evaluare 
a bilanțului energetic global al 
transferului și, prin urmare, al 
transportului între statele membre de 
energie produsă din surse de energie 
regenerabile, pe distanțe medii și lungi. 
Acestea favorizează, pe cât posibil, 
producția descentralizată și locală de 
energie din surse regenerabile și 
dezvoltarea de circuite economice scurte, 
care contribuie la un mai bun echilibru 
energetic, teritorial și de mediu, precum și 
la crearea de locuri de muncă în zonele 
rurale.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

(3) Statele membre elaborează, în măsura 
în care programele naționale de formare 
aferente nu prevăd încă acest lucru,
sisteme de certificare a instalatorilor de 
boilere și sobe pe biomasă, de sisteme 
solare fotovoltaice sau termice și de pompe 
de căldură de mici dimensiuni. Aceste 
sisteme se bazează pe criteriile prevăzute 
în anexa IV. Fiecare stat membru 
recunoaște certificarea acordată de alte 
state membre în conformitate cu aceste 
criterii.

Justification

Eu égard au niveau de formation élevé des artisans dans la plupart des États membres, la 
certification proposée est excessive.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la rețeaua de electricitate Acces la rețeaua de electricitate și de gaze

Amendamentul 40

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
rețelelor, ținând seama de progresele 
înregistrate în domeniul producerii 
electricității și gazelor din surse de energie 
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dintre statele membre. regenerabile, în special de interconectările
dintre statele membre.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 41

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 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru.

(2) Fără a aduce atingere fiabilității și 
siguranței rețelelor, statele membre se 
asigură că operatorii rețelei de transport și 
operatorii rețelei de distribuție de pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității și gazelor produse
din surse de energie regenerabile. În plus,
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețele pentru electricitatea și gazele 
produse din surse de energie regenerabile. 
Atunci când apelează la centralele de 
producere a electricității și gazului, 
operatorii rețelei de transport acordă 
prioritate centralelor care utilizează surse 
de energie regenerabile, în măsura în care 
siguranța sistemului electric și de 
distribuție a gazelor național permite acest 
lucru.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 42
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

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 operatorilor 
sistemelor de distribuție să definească și să 
publice norme standardizate privind 
suportarea separat și în comun a costurilor 
adaptărilor tehnice, precum conectările la 
rețele și consolidarea rețelelor, care sunt 
necesare pentru a-i integra pe noii 
producători care alimentează rețeaua 
interconectată cu electricitate și gaze
produse din surse de energie regenerabile.

Aceste norme se bazează pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
care țin seama, în special, de toate costurile 
și beneficiile aferente conectării acestor 
producători la rețea și de circumstanțele 
speciale ale producătorilor situați în regiuni 
periferice și în regiuni cu o densitate 
scăzută a populației. Normele pot să 
prevadă tipuri diferite de conectare.

Aceste norme se bazează pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
care țin seama, în special, de toate costurile 
și beneficiile aferente conectării acestor 
producători la rețele și de circumstanțele 
speciale ale producătorilor situați în regiuni 
periferice și în regiuni cu o densitate 
scăzută a populației. Normele pot să 
prevadă tipuri diferite de conectare.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și operatorilor 
sistemelor de distribuție să pună la 
dispoziția oricărui nou producător care 
dorește să se conecteze la sistem o estimare 
cuprinzătoare și detaliată a costurilor legate 
de conectare. Statele membre pot permite 

(5) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și operatorilor 
sistemelor de distribuție să pună la 
dispoziția oricărui nou producător care 
dorește să se conecteze la sistem o estimare 
cuprinzătoare și detaliată a costurilor legate 
de conectare. Statele membre pot permite 
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producătorilor de electricitate din surse de 
energie regenerabile care doresc să se 
conecteze la rețea să lanseze o licitație 
pentru lucrările de conectare.

producătorilor de electricitate sau gaze din 
surse de energie regenerabile care doresc 
să se conecteze la rețea, să lanseze o 
licitație pentru lucrările de conectare.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
impunerea taxelor de transport și distribuție 
nu face nicio discriminare în defavoarea 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile, inclusiv în special a 
electricității din surse de energie 
regenerabile produsă în regiuni periferice, 
cum ar fi regiunile insulare și regiunile cu 
o densitate scăzută a populației.

(7) Statele membre se asigură că imputarea 
taxelor de transport și distribuție nu atrage 
după sine nici o discriminare în defavoarea 
electricității sau a gazelor produse din 
surse de energie regenerabile, inclusiv, în 
special, a electricității sau a gazelor din 
surse de energie regenerabile produse în 
regiuni periferice, cum ar fi regiunile 
insulare și regiunile cu o densitate scăzută 
a populației.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că taxele 
percepute de operatorii sistemelor de 

(8) Statele membre se asigură că taxele 
percepute de operatorii sistemelor de 
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transport și de operatorii sistemelor de 
distribuție pentru transportul și distribuția 
de electricitate din centrale care utilizează 
surse de energie regenerabile reflectă 
reduceri ale costurilor realizabile prin 
conectarea instalației la rețea.

transport și de operatorii sistemelor de 
distribuție pentru transportul și distribuția 
de electricitate sau gaze din centrale care 
utilizează surse de energie regenerabile 
reflectă reduceri ale costurilor realizabile 
prin conectarea instalației la rețea.

Justification

Compte tenu de l'augmentation de la demande prévue pour le gaz naturel attendu d'ici 2020, 
la Propunere de directivă devrait inclure un chapitre relatif à l'accès du biogaz au réseau du 
gaz à l'exemple des dispositions relatives à l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate pentru 
biocombustibili și alte biolichide și pentru 
energia termică și de răcire produsă din 
surse de energie regenerabile

Amendamentul 47

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, 
precum și energia termică și de răcire 
produsă din surse de energie 
regenerabile, sunt luate în considerare în 
scopurile enumerate la literele (a), (b) și (c) 
de mai jos numai în cazul în care 
îndeplinesc criteriile stabilite la alineatele 
(2) - (5): 

Amendamentul 48
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurarea respectării cerințelor 
prezentei directive în ceea ce privește 
obiectivele naționale;

(a) măsurarea conformității obiectivelor 
naționale cu cerințele prezentei directive,
inclusiv respectarea repartizării părților 
din producția națională sau 
intercomunitară și a cantităților 
importate, inclusiv a materiilor prime și 
produselor intermediare importate din 
exterior;

Justification
Les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides doivent tenir compte aussi du 
respect de la répartition des parts des produits utilisés en fonction de leur provenance, 
matières premières et produits intermédiaires employés compris.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 15  – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar 
pentru consumul de biocombustibili și alte 
biolichide.

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar 
pentru consumul de biocombustibili și alte 
biolichide, precum și pentru energia 
termică și de răcire produsă din surse de 
energie regenerabile.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
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cel puțin 35 %. cel puțin 50 %.

Justification

Eu égard à la concurrence possible en ce qui concerne l'utilisation, la biomasse doit être 
exploitée avec toute l'efficacité possible, notamment du point de vue climatique. Il faut donc 
garantir que les aides limitées bénéficient aux vecteurs d'énergie renouvelable contribuant 
fortement à la protection du climat.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 2 - paragraful 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează un randament de 
transformare de cel puțin 85 % pentru 
aplicațiile rezidențiale și comerciale și de 
cel puțin 70 % pentru cele industriale.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 sau după 
această dată dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide, 
precum și energia termică și de răcire 
produsă din surse de energie 
regenerabile, care sunt luate în considerare 
în scopurile menționate la alineatul (1), nu 
se obțin din materii prime ce provin de pe 
terenuri bogate în biodiversitate, adică de 
pe terenuri care în ianuarie 2008 sau după 
această dată dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

Amendamentul 53
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili; 

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili, exceptând 
cazul când se poate aduce dovada că 
intervenția umană a fost și va continua să 
fie de o intensitate și de o periodicitate 
care permit, pe toată perioada procesului 
de exploatare, conservarea în permanență 
a speciilor naturale în ceea ce privește 
biodiversitatea, proporțional cu gradul de 
exploatare a pădurii; 

Justification
S’il convient de permettre une exploitation de la biomasse disponible, notamment de forêts 
ayant connu une exploitation importante au cours d’une période passée, celle-ci ne doit 
pouvoir se faire que dans des conditions extrêmement rigoureuses prenant pleinement en 
compte la préservation de la biodiversité sur le long terme.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) zone agricole care, prin bogăția 
biodiversității, asigură varietatea necesară 
de produse agricole indispensabile 
alimentației oamenilor și animalelor;

Justification

Il convient de sauvegarder les zones affectées à des cultures agricoles dont le degré élevé de 
biodiversité assure l'alimentation humaine et animale nécessaire tout en protégeant les 
diverses cultures et spécificités régionales au même titre que l'approvisionnement 
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alimentaire.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența literei (c). 
O astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3).

Comisia înaintează Parlamentului 
European și Consiliului propuneri privind
criteriile și limitele geografice în vederea 
identificării pășunilor care intră sub 
incidența literei (c). 

Justification
Le présent article définit une extension excessive des pouvoirs de la Commission. Il revient 
aux Organes décisionnels de l’Union européenne, c’est à dire au Parlement et au Conseil, 
de se prononcent sur les critères de sélection et les zones à protéger.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele și care nu mai dețin acest 
statut:

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide, 
precum și energia termică și de răcire 
produsă din surse de energie 
regenerabile, care sunt luate în considerare 
în scopurile menționate la alineatul (1) nu 
se obțin din materii prime ce provin de pe 
terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de 
pe terenuri care în ianuarie 2008 dețineau 
unul din statutele următoare, pe care nu îl 
mai dețin în prezent:

Amendamentul 57



AD\730264RO.doc 35/52 PE406.027v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) turbării

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 hectar, 
cu copaci mai înalți de 5 metri și un 
coronament de peste 30%, sau copaci care 
pot atinge aceste praguri in situ;

(b) suprafețe cu păduri continue, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 hectar, 
cu copaci mai înalți de 5 metri și un 
coronament de peste 10%, sau copaci care 
pot atinge aceste praguri in situ;

Justification

Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ."

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Amendamentul 59
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate și utilizate pentru producția de 
biocombustibili și alte biolichide care se 
iau în considerare în scopurile menționate 
la alineatul (1) se obțin în conformitate cu 
cerințele și standardele enumerate în anexa 
III punctul A la Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului la rubrica 
„Mediu” și în conformitate cu cerințele 
minime pentru bunele condiții agricole și 
de mediu definite în temeiul articolul 5
alineatul (1) din respectivul regulament.

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate și utilizate pentru producția de 
biocombustibili și alte biolichide, precum 
și energia termică și de răcire produsă din 
surse de energie regenerabile, care se iau 
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) se obțin în conformitate cu 
cerințele și standardele enumerate în anexa 
III punctul A la Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului la rubrica 
„Mediu” și în conformitate cu cerințele 
minime pentru bunele condiții agricole și 
de mediu definite în temeiul articolul 5 
alineatul (1) din respectivul regulament, cu 
respectarea cerințelor în vigoare în 
materie de coexistență.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biocombustibilii și celelalte biolichide 
cuprinse în cadrul obiectivelor urmărite la 
alineatul (1), produși în afara Uniunii, 
sunt obținuți în conformitate cu norme 
similare. În cazul în care nu pot fi 
aplicate norme similare, materiile prime 
agricole utilizate pentru producția de 
biocarburanți și de alte biolichide 
cuprinse în cadrul obiectivelor urmărite la 
alineatul (1), produse în afara Uniunii și 
având un impact asupra resurselor 
naturale mondiale, sunt obținute în 
conformitate cu următoarele cerințe: 
(a) nu generează o creștere semnificativă 
a emisiilor ce pot provoca o acidificare, o 
eutrofizare sau distrugerea stratului de 
ozon, sau care sunt toxice; 
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(b) nu generează o degradare 
semnificativă a funcțiilor solului sau a 
fertilității solului (de exemplu, 
conservarea nivelelor de materie organică 
sau lupta contra eroziunii); 
(c) nu generează o degradare 
semnificativă a calității apei sau a 
resurselor de apă; 
(d) îngrășămintele și pesticidele sunt 
utilizate de o manieră rezonabilă din 
punct de vedere ecologic. 
Autoritățile naționale și/sau agentul 
economic furnizează Comisiei informații 
fiabile care atestă că în țara în cauză 
criteriile de protecție a mediului 
corespund acestor cerințe. 

Justification
La directive doit établir des conditions de concurrence équitable en élargissant aux pays 
tiers la conditionnalité environnementale de la PAC.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În privința biocombustibililor și a 
altor biolichide produse în țările terțe, se 
aplică următoarele condiții:
a) Biocarburanții și celelalte biolichide nu 
sunt cuprinse în cadrul obiectivelor 
menționate la alineatul (1) decât în cazul 
în care țara terță în care au fost cultivate 
a ratificat și a pus efectiv în practică
totalitatea tratatelor următoare privind 
mediul:
- Convenția privind comerțul 
internațional cu specii de faună și floră 
sălbatică;
- Convenția privind diversitatea biologică,
- Protocolul de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
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privind schimbările climatice.
Punerea în aplicare efectivă a acestor 
tratate se stabilește după audierea 
rapoartelor privind punerea în aplicare în 
țările terțe în cauză, în temeiul 
dispozițiilor de aplicare înscrise în tratate, 
în special al recomandărilor făcute de 
organele create în cadrul acestor tratate 
pentru a controla conformitatea cu 
acestea.
(b) În cazul în care o țară terță nu a 
ratificat tratatele menționate la litera (a), 
dar autoritățile naționale sau agentul 
economic prezintă Comisiei informații 
fiabile care atestă faptul că în țara terță în 
cauză criteriile de protecție a mediului 
sunt compatibile cu cele conținute în 
tratatele respective, Comisia poate decide 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 21 alineatul (2), că 
biocombustibilii și celelalte biolichide 
produse în aceste țări terțe pot fi cuprinse 
în cadrul obiectivelor menționate la 
alineatul (1). 
(c) Din doi în doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul avut asupra
durabilității sociale în UE și în țări terțe, 
de creștere a cererii de biocombustibili, 
precum și impactul politicii UE în materie 
de biocombustibili asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, asupra posibilității 
populației din țările în curs de dezvoltare 
de a-și permite aceste produse alimentare 
și asupra altor aspecte mai generale 
legate de dezvoltare. Primul raport este 
prezentat în anul 2012. El se referă mai 
ales la respectarea dreptului de utilizare a 
terenurilor. Raportul stabilește, pentru 
fiecare țară terță care constituie o sursă 
importantă de materii prime destinate 
producerii de biocombustibili consumați 
în Uniune, dacă țara terță respectivă a 
ratificat fiecare din convențiile următoare 
ale Organizației internaționale a muncii: 
(i) Convenția privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138);
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(ii) Convenția privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182);
(iii) Convenția privind abolirea muncii 
forțate (nr. 105);
(iv) Convenția privind munca forțată sau 
obligatorie (nr. 29);
(v) Convenția privind egalitatea de 
remunerare a mâinii de lucru masculină 
și a mâinii de muncă feminină pentru o 
muncă de valoare egală (nr. 100);
(vi) Convenția privind discriminarea în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
exercitării profesiei (nr. 111);
(vii) Convenția privind libertatea sindicală 
și protecția dreptului sindical (nr. 87);
(viii) Convenția privind aplicarea 
principiilor dreptului de organizare și de 
negociere colectivă (nr. 98);
Comisia propune, dacă este cazul, o 
acțiune corectivă.

Justification
La directive doit intégrer des critères de durabilité sociale.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu refuză să ia în 
considerare, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și alte 
biolichide care se obțin prin respectarea 
prezentului articol, din alte motive de 
durabilitate.

Statele membre pot refuza să ia în 
considerare, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și alte 
biolichide, precum și energia termică și de 
răcire produse din surse de energie 
regenerabile, a căror producție nu 
respectă criteriile de durabilitate 
economică, socială și de mediu și 
generează conflicte de folosire importante 
și riscuri pentru siguranța alimentară.
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de 
durabilitate aferent utilizărilor energetice 
ale biomasei, cu excepția 
biocombustibililor și a altor biolichide, 
până cel târziu la 31 decembrie 2010.
Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
și Consiliului privind un sistem de 
durabilitate pentru alte utilizări în domeniul 
energetic ale biomasei.

(7) Înainte de punerea în aplicare a 
prezentei directive, Comisia transmite un 
raport cu privire la cerințele pentru un 
sistem de durabilitate aferent utilizărilor 
energetice ale biomasei, cu excepția 
biocombustibililor și a altor biolichide, 
precum și a energiei termice și de răcire 
produse din surse de energie regenerabile. 
Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
și Consiliului privind un sistem de 
durabilitate pentru alte utilizări în
domeniul energetic ale biomasei.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate pentru biocombustibili și alte 
biolichide, precum și pentru energia 
termică și de răcire produsă din surse de 
energie regenerabile

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se iau în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită operatorilor 
economici să demonstreze că au fost 

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide, precum și energia termică și de 
răcire produsă din surse de energie 
regenerabile, se iau în considerare în 
scopurile menționate la articolul 15 
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îndeplinite criteriile de durabilitate 
ecologică stabile la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită operatorilor 
economici să utilizeze un sistem de 
echilibrare a masei în condițiile următoare:

alineatul (1), statele membre solicită 
operatorilor economici să demonstreze că 
au fost îndeplinite criteriile de durabilitate 
ecologică stabilite la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită operatorilor 
economici să utilizeze un sistem de 
echilibrare a masei în condițiile următoare:

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se iau în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită operatorilor 
economici să demonstreze că au fost 
îndeplinite criteriile de durabilitate 
ecologică stabile la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită operatorilor 
economici să utilizeze un sistem de 
echilibrare a masei în condițiile următoare:

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se iau în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită operatorilor 
economici să demonstreze că au fost 
îndeplinite criteriile de durabilitate 
ecologică și de repartizare între 
producțiile naționale sau comunitare și 
importurile din afara Comunității stabilite
la articolul 15. În acest sens, statele 
membre solicită operatorilor economici să 
utilizeze un sistem de echilibrare a masei în 
condițiile următoare:

Justification
Les États membres s'engagent à vérifier le respect des critères et des seuils indiqués pour la 
répartition entre productions nationales e/ou communautaires et produits importés de 
l'extérieur de l'Union européenne.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 

Comisia se asigură ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 
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precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).

precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biomasă destinate producției de energie
respectă criteriile de durabilitate ecologică 
și socială de la articolul 15.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide ca sistemele 
naționale, multinaționale sau internaționale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conțină date precise în 
scopul aplicării articolului 15 alineatul (2).

Comisia poate decide ca sistemele 
naționale, multinaționale sau internaționale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conțină date precise în 
scopul aplicării articolului 15, în temeiul 
procedurii de reglementare cu control 
menționate la articolul 21 alineatul (3).

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura
menționată în articolul 21 alineatul (2).
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani.

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată în 
articolul 21 alineatul (3). Aceste decizii 
sunt valabile pe o perioadă de cel mult 5 
ani. Deciziile pot fi revocate la inițiativa 
Comisiei, a Comitetului vizat la articolul 
21 alineatul (2), sau a Parlamentului 
European, în orice moment, de îndată ce 
există semne de întrebare cu privire la 
fiabilitatea programului.
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Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La cererea unui stat membru sau din
proprie inițiativă, Comisia examinează 
aplicarea articolului 15 cu privire la o sursă 
de biocombustibil sau un alt biolichid și, în 
termen de șase luni de la primirea unei 
cereri și în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 21 alineatul (2), 
decide dacă statul membru respectiv poate 
lua în considerare biocombustibilul 
provenit din respectiva sursă pentru 
scopurile enumerate la articolul 15 
alineatul (1).

(8) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia examinează 
aplicarea articolului 15 cu privire la o sursă 
de biocombustibil sau un alt biolichid și la 
energia termică și de răcire produsă din 
surse de energie regenerabile și, în termen 
de șase luni de la primirea unei cereri și în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 21 alineatul (2), decide dacă statul 
membru respectiv poate lua în considerare 
biocombustibilul sau biolichidul provenit 
din respectiva sursă și energia termică și 
de răcire produsă din surse de energie 
regenerabile pentru scopurile enumerate la 
articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea impactului biocombustibililor și 
al altor biolichide în ceea ce privește gazele 
cu efect de seră

Calcularea impactului biocombustibililor și 
al altor biolichide, precum și al energiei 
termice și de răcire produse din surse de 
energie regenerabile, în ceea ce privește 
gazele cu efect de seră

Amendamentul 72
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la 31 martie 2010, 
statele membre prezintă Comisiei un raport 
care include o listă a entităților de pe 
teritoriul lor clasificate la nivelul NUTS 2 
în Regulamentul (CE) 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
în cazul în care se poate anticipa că 
emisiile tipice de gaze cu efect de seră
provenite din cultivarea materiilor prime 
agricole vor fi mai mici sau egale cu 
emisiile comunicate la rubrica „Cultivare" 
din anexa VII partea D la prezenta 
directivă, alături de o descriere a metodei și 
a datelor utilizate pentru întocmirea listei 
respective. Metoda trebuie să ia în 
considerare caracteristicile solului, clima și 
conținutul preconizat în materii prime.

(2) Până cel târziu la 31 martie 2010, 
statele membre prezintă Comisiei un raport 
care include o listă a zonelor de pe 
teritoriul lor în care emisiile normale de 
gaze cu efect de seră (N2O) provenite din 
cultivarea materiilor prime agricole vor fi 
mai mici sau egale cu emisiile comunicate 
la rubrica „Cultivare" din anexa VII partea 
D la prezenta directivă, alături de o 
descriere a metodei și a datelor utilizate 
pentru întocmirea listei respective. Metoda 
trebuie să ia în considerare caracteristicile 
solului, clima și conținutul preconizat în 
materii prime.

Justification
La directive doit restreindre au principal gaz à effet de serre N²O l’obligation d’évaluation 
des émissions par régions, sans contraindre le niveau de précision géographique exigé, afin 
de ne pas aboutir à des coûts d’acquisition de données et de traçabilité excessifs.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până cel târziu la 31 martie 2010, 
Comisia prezintă lista zonelor de pe 
teritoriul țărilor terțe în care este de 
așteptat ca emisiile normale de gaze cu 
efect de seră provenite din cultivarea 
materiilor prime agricole să fie mai mici 
sau egale cu emisiile comunicate la 
rubrica „Cultivare" din anexa VII partea 
D la prezenta directivă, alături de o 
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descriere, dacă acest lucru este posibil, a 
metodei și a datelor utilizate pentru 
întocmirea listei respective. Dacă este 
cazul, Comisia anexează la raportul său 
propuneri relevante privind valorile 
anexei VII. 

Justification
La directive doit étendre aux pays tiers l’obligation concernant l’évaluation précise et 
régionale des émissions de N²O.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă un raport privind 
estimarea valorilor tipice și implicite 
prezentate în anexa VII partea B și partea 
E, acordând o atenție deosebită emisiilor 
provenite din transporturi și prelucrare, și 
poate decide, în caz de necesitate, să 
corecteze aceste valori. O astfel de măsură, 
destinată modificării elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
apoi din doi în doi ani, Comisia prezintă 
un raport privind estimarea valorilor tipice 
și implicite prezentate în anexa VII partea 
B și partea E, acordând o atenție deosebită 
emisiilor provenite din transporturi și 
prelucrare, și corectează aceste valori. O 
astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3).

Justification

Cette modification vise à obtenir une évaluation régulière des données de référence.
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Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Înainte de punerea în aplicare a 
prezentei directive, Comisia furnizează 
date privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră rezultate în urma utilizării 
energiei de termoficare și de răcire 
produse din surse de energie regenerabile, 
în funcție de materia primă utilizată.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 a
Obligații privind produsele similare 

importate

(1) Obligațiile legate de producția 
durabilă de biocarburanți și de utilizarea 
durabilă a surselor regenerabile 
aplicabile produselor comunitare sunt 
aplicate și în cazul produselor similare 
importate, pe baza angajamentelor 
asumate de țările de origine.
(2) În cazul nerespectării obligațiilor 
menționate la alineatul (1) de către țările 
de origine, Comisia aplică măsuri de 
taxare sau alte măsuri asupra 
importurilor și/sau conferă statelor 
membre competența de a aplica măsuri de 
taxare sau alte măsuri care garantează 
preferința pentru produsele comunitare și 
împiedică orice concurență neloială între 
produsele comunitare și cele importate.

Amendamentul 77
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național, contribuția 
adusă de biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic se consideră a fi dublă față de 
cea adusă de alți biocombustibili.

eliminat

Justification

Il est impossible d'apporter une justification objective à cette démarche en invoquant la 
nécessité d'améliorer la rentabilité des biocarburants non conventionnels. La protection du 
climat ne peut être assurée que par une véritable réduction des émissions. Il apparaît difficile 
de justifier cette démarche du point de vue juridique, car l'atteinte portée à la concurrence en 
invoquant des réductions d'émissions fictives serait à considérer comme arbitraire.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 18a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Modularea impozitării combustibililor

Statele membre pot introduce un sistem 
dinamic de modulare a impozitării 
combustibililor care se bazează pe 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră respective realizate prin utilizarea 
(bio)carburanților și a altor (bio)lichide 
calculate în conformitate cu articolul 17. 
Acest sistem prevede o reducere 
progresivă a impozitării biocarburanților 
și biolichidelor, permițând realizarea 
celor mai importante reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Numai 
biocarburanții și biolichidele care 
corespund criteriilor de durabilitate 
ecologică menționate la articolul 15 pot 
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beneficia de sistemul respectiv. Acest 
sistem este menit să asigure neutralitatea 
bugetară. Statele membre care instituie 
un astfel de sistem informează Comisia în 
consecință.

Justification

Les États membres peuvent prendre une mesure supplémentaire de modulation des taxes 
frappant les carburants pour promouvoir l'utilisation des biocarburants en général et, plus 
particulièrement, des biocarburants les plus efficaces. L'instauration d'un tel régime 
encouragera les producteurs et les consommateurs à produire et à utiliser des biocarburants 
plus efficaces (permettant de réaliser les plus fortes économies d'émissions de gaz à effet de 
serre). Cela contribuera à accélérer la transition à la deuxième génération de biocarburants 
et à réduire, ce faisant, la concurrence entre la production de biocarburants et la production 
alimentaire.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera (g)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dezvoltarea disponibilității și utilizării
resurselor de biomasă în scop energetic;

(g) evoluția disponibilității și a diferitelor 
utilizări ale resurselor de biomasă; 

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează originea 
biocombustibililor și a altor biolichide 
consumate în Comunitate și impactul pe 
care producția acestora o are asupra 
utilizării terenurilor în Comunitate și în 
principalele țări terțe furnizoare. 
Monitorizarea se bazează pe rapoartele 
statelor membre, prezentate în conformitate 
cu articolul 19 alineatul (1), precum și pe 
cele ale țărilor terțe relevante, ale 
organizațiilor interguvernamentale, pe 
studiile științifice din domeniu și pe orice 

(1) Comisia monitorizează originea 
biocombustibililor și a altor biolichide 
consumate în Comunitate și impactul pe 
care producția acestora o are asupra 
utilizării terenurilor în Comunitate și în 
principalele țări terțe furnizoare. 
Monitorizarea se bazează pe rapoartele 
statelor membre, prezentate în conformitate 
cu articolul 19 alineatul (1), precum și pe 
cele ale țărilor terțe relevante, ale 
organizațiilor interguvernamentale, pe 
studiile științifice din domeniu și pe orice 
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alte informații pertinente. De asemenea, 
Comisia monitorizează modificările 
prețului de comercializare asociate cu 
utilizarea biomasei în scopuri energetice, 
precum și eventualele efecte pozitive și 
negative asociate asupra siguranței 
alimentare.

alte informații pertinente. De asemenea, 
Comisia monitorizează modificările 
prețului de comercializare asociate cu 
utilizarea biomasei în scopuri energetice, 
precum și eventualele efecte pozitive și 
negative asociate acestei utilizări asupra 
siguranței alimentare și asupra activităților 
industriale tradiționale.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia controlează importurile de 
biomasă și de biocarburanți utilizați în 
scopuri energetice care provin din țări 
terțe și conformitatea producției acestora 
cu normele de mediu în vigoare în 
Uniunea Europeană.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producție a combustibilului, se obține, în
combinație, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile și unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar și 
co-produse, proporțional cu conținutul lor 
energetic (determinat de puterea calorifică 
inferioară în cazul unor co-produse altele 
decât electricitatea).

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producție a combustibilului, se obține, în 
combinație, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile și unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart în mod 
obiectiv între combustibil sau produsul său 
intermediar și co-produse, proporțional cu 
conținutul lor energetic (determinat în 
principiu de puterea calorifică inferioară în 
cazul unor co-produse altele decât 
electricitatea).

Justification

En combinaison avec des valeurs à retenir avec latitude mais avec, dans les cas d'espèce, une 
nette distorsion des résultats afférents au GES, dans la mesure où les émissions de l'ensemble 
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du système ne sont pas imputées à chaque produit en fonction du processus qui le concerne. Il 
faut donc dans certains cas (résidus de distillation humides ou secs) prévoir la possibilité 
d'une imputation objective, par exemple sur la base de limites spécifiques ou d'une teneur en 
masse sèche correspondant à la valeur alimentaire.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul, 
cu excepția reziduurilor de recolte agricole, 
inclusiv paie, resturi rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pielițe, 
sâmburi de fructe și coji de nuci. În scopul 
calculului respectiv, se atribuie un conținut 
energetic egal cu zero co-produselor cu un 
conținut de energie negativ.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul, 
cu excepția reziduurilor de recolte agricole 
rămase pe câmp, inclusiv paie, resturi 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pielițe, sâmburi de fructe și coji de nuci. În 
scopul calculului respectiv, se atribuie un 
conținut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conținut de energie 
negativ. 

Justification
La directive doit prendre en compte la valeur énergétique de la paille et des résidus de 
culture pouvant être exportés hors du champ.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 16 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că deșeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pielițele, sâmburii de fructe și coji de nuci, 
precum și reziduurile provenite de la 
lanțurile de prelucrare, altele decât lanțurile 

Se consideră că deșeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pielițele, sâmburii de fructe și coji de nuci, 
precum și reziduurile provenite de la 
lanțurile de prelucrare, altele decât lanțurile 
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de prelucrare a biocombustibililor, fără 
potențial de utilizare în alimentație sau ca 
hrană, au o valoare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră egală cu zero în decursul 
ciclului lor de viață până în momentul 
procesului de colectare a acestora. 

de prelucrare a biocombustibililor, fără 
potențial de utilizare în alimentație sau ca 
hrană pentru animale sau pentru energie, 
au o valoare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră egală cu zero în decursul ciclului lor 
de viață până în momentul procesului de 
colectare a acestora. 

Justification
La directive doit prendre en compte la valeur énergétique de la paille et des résidus de 
culture pouvant être exportés hors du champ.



PE406.027v02-00 52/52 AD\730264RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Energia produsă din surse regenerabile

Referințe COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)

Comisia competentă în fond ITRE

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

AGRI
19.2.2008

Raportor pentru aviz :
Data numirii

Bernadette Bourzai
25.2.2008

Examinare în comisie 6.5.2008 26.5.2008 25.6.2008

Data adoptării 25.6.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

34
3
1

Membri titulari prezenți la votul final Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen 
Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm 
Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth 
Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, 
Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil 
Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem 
Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato 
Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Membri supleanți prezenți la votul final Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, 
Maria Petre, Markus Pieper, Brian Simpson

Membri supleanți (articolul 178 
alineatul (2)) prezenți la votul final

Paulo Casaca, Brigitte Fouré, Helga Trüpel


	730264ro.doc

