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Amendamentul 114
Werner Langen

Proiect de rezoluţie legislativă
Prima referire din temeiul juridic

Proiectul de rezoluţie legislativă Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) şi articolul 95,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 şi articolul 175 alineatul (1),

Or. de

Justificare

Greater weight should be placed on Article 95 than on Article 175(1) as a legal basis, and 
should therefore be cited first. At the same time, however, it needs to be stressed that a double 
legal basis is appropriate for this directive.

Amendamentul 115
Umberto Guidoni

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 şi pentru respectarea Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice şi a altor 
angajamente asumate la nivel european şi 
internaţional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, aceasta joacă 
un rol important în promovarea siguranţei 
în aprovizionarea cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice şi oferirea unor 
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi 
de dezvoltare regională, în special în 

(1) Intensificarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, împreună cu 
economiile de energie, constituie o 
componentă importantă a pachetului de 
măsuri necesare pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi pentru 
respectarea Protocolului de la Kyoto la 
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind schimbările climatice şi a 
altor angajamente asumate la nivel 
european şi internaţional în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
în perspectiva anului 2012. De asemenea, 
aceasta joacă un rol important în 
promovarea siguranţei în aprovizionarea cu 
energie, promovarea dezvoltării 
tehnologice şi oferirea unor oportunităţi de 
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zonele rurale. ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare 
regională, în special în zonele rurale.

Or. it

Amendamentul 116
Lambert van Nistelrooij

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 şi pentru respectarea Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice şi a altor 
angajamente asumate la nivel european şi 
internaţional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, aceasta joacă 
un rol important în promovarea siguranţei 
în aprovizionarea cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice şi oferirea unor 
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi 
de dezvoltare regională, în special în 
zonele rurale. 

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

Or. en

Justificare

Energy from renewable sources is not per definition sustainable.
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Amendamentul 117
Anni Podimata

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 şi pentru respectarea Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice şi a altor 
angajamente asumate la nivel european şi 
internaţional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, aceasta joacă 
un rol important în promovarea siguranţei 
în aprovizionarea cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice şi oferirea unor 
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi 
de dezvoltare regională, în special în 
zonele rurale. 

(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 şi pentru respectarea Protocolului 
de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice şi a altor 
angajamente asumate la nivel european şi 
internaţional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în perspectiva 
anului 2012. De asemenea, aceasta joacă 
un rol important în promovarea siguranţei 
în aprovizionarea cu energie, promovarea 
dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei şi 
oferirea unor oportunităţi de ocupare a 
forţei de muncă şi de dezvoltare regională, 
în special în zonele rurale şi în cele izolate.

Or. en

Justificare

We must take into account the potential that also exist in isolated areas (mountain and island 
regions).

Amendamentul 118
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Astfel cum se afirmă în documentul 
de lucru al Comisiei [SEC(2008)0057], 
sprijinul ar trebui acordat ca parte a 
eforturilor unui stat membru de a asigura 
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protecţia mediului. Deoarece 
problematica energiei este strâns legată de 
cea a climei, statele membre ar trebui să 
primească stimulente pentru a sprijini 
producţia ecologică de energie care nu 
contribuie la creşterea emisiilor de gaze 
de seră. În cadrul acestui efort, pentru a 
garanta atingerea obiectivelor generale 
ale statelor membre, acestea din urmă ar 
trebui să depună toate eforturile pentru a 
garanta că sursele de energie care nu 
contribuie la creşterea emisiilor de CO2
nu sunt defavorizate din punct de vedere 
fiscal.

Or. sv

Justificare

Economic incentives are an important means of bringing a solution to climate policy issues 
closer. The Member States should be encouraged to support energy production which does 
not contribute to increased greenhouse gas emissions. From a climate point of view, state 
support schemes giving less favourable treatment to energy sources which do not contribute 
to increased greenhouse gas emissions are distinctly unhelpful. Distorting forms of state aid 
can hinder the development of a future sustainable system if they discriminate against 
solutions which yield specially large benefits in terms of CO2 reduction.

Amendamentul 119
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În lumina Rezoluţiei Parlamentului 
European din 24 octombrie 2007 privind 
sursele convenţionale de energie şi 
tehnologia energetică, deciziile pe termen 
scurt şi mediu privind utilizarea energiei 
nucleare ar trebui să poată influenţa 
direct obiectivele climatice şi să contribuie 
la atingerea, analizarea şi luarea în 
considerare realistă a obiectivelor UE. Cel 
de-al patrulea raport de evaluare din 2007 
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al Comisiei interguvernamentale pentru 
schimbările climatice (IPCC), care susţine 
că energia nucleară este, în momentul de 
faţă, una dintre tehnologiile-cheie 
cruciale care sunt disponibile pe piaţă, 
care ar putea determina reducerea 
perceptibilă a emisiilor ce CO2, ar trebui 
şi el citat în acest context.

Or. de

Justificare

In order to achieve the ambitious EU climate change objectives, all low-CO2 energy sources 
need to be taken into account, including nuclear power.

Amendamentul 120
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate 
să îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

eliminat

Or. en

Justificare

In order to save the climate on earth, a real transport policy to reduce greenhouse gases 
emissions as well as an alternative mode of transport must be developed and implemented 
before hoping that an end-of-the-pipe technology such as biomass for transport fuels will 
deliver the reduction needed.
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Amendamentul 121
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate să 
îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

(2) În special, creşterea numărului 
îmbunătăţirilor tehnologice, a 
stimulentelor pentru extinderea şi 
utilizarea transportului public, a gradului 
de utilizare a tehnologiilor eficiente din 
punct de vedere energetic şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
domeniul transportului constituie unele 
dintre cele mai eficiente instrumente prin 
care Comunitatea poate să îşi reducă gradul 
de dependenţă faţă de ţiţeiul importat în 
sectorul transportului – acolo unde 
problema siguranţei în aprovizionare se 
resimte cel mai acut - şi să influenţeze 
piaţa combustibililor pentru transport.

Or. en

Justificare

Transport represents 30% of total energy consumption in the EU with dependency on petrol 
reaching 98%. It is not surprising therefore that it is the second largest polluter of 
greenhouse gas emissions in the EU. Hence, the EU should concentrate on increasing the use 
of energy form renewable sources, technological improvements and reducing traffic by 
transferring individual use to using public transport.

Amendamentul 122
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate să 

(2) Pe lângă progresele în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică, intensificarea 
utilizării energiei obţinute din biomasă, 
biocombustibili şi alte surse regenerabile 
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îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

în sectorul transportului constituie unele
dintre cele mai eficiente instrumente prin 
care Comunitatea poate să îşi reducă gradul 
de dependenţă faţă de ţiţeiul importat –
acolo unde problema siguranţei în 
aprovizionare se resimte cel mai acut – şi 
să imprime acestui sector un caracter 
durabil.

Or. en

Amendamentul 123
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate 
să îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre instrumentele prin 
care Comunitatea poate să îşi reducă gradul 
de dependenţă faţă de ţiţeiul importat –
acolo unde problema siguranţei în 
aprovizionare se resimte cel mai acut - şi să 
influenţeze piaţa combustibililor pentru 
transport.

Or. it

Amendamentul 124
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport 
constituie unul dintre cele mai eficiente
instrumente prin care Comunitatea poate să 
îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 

(2) În special, intensificarea utilizării 
energiei din surse regenerabile pentru 
transport constituie unul dintre cele mai 
eficiente instrumente prin care 
Comunitatea poate să îşi reducă gradul de 
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ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

dependenţă faţă de ţiţeiul importat – acolo 
unde problema siguranţei în aprovizionare 
se resimte cel mai acut - şi să influenţeze 
piaţa combustibililor pentru transport.

Or. en

Justificare

Renewable energy in transport is more than biofuels. Electromobility, biogas and hydrogen 
from renewable sources should be included.

Amendamentul 125
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comunicarea Comisiei din 7 
noiembrie 2007 privind combustibilii 
alternativi pentru transportul rutier şi 
ansamblul de măsuri pentru promovarea 
utilizării biocombustibililor stabilesc 
obiectivul comunitar ca, până în 2020 să 
se înlocuiască 20% din combustibilii pe 
bază de diesel şi benzină cu combustibili 
alternativi în sectorul transportului rutier.
Pentru a completa această directivă în 
mod eficient Comisia ar trebui să ia în 
considerare propunerea unei iniţiative 
separate pentru a promova , pe lângă 
energia din surse regenerabile, 
introducerea combustibililor ecologici şi 
alternativi pentru transportul rutier, cum 
ar fi combustibilii sintetici produşi din gaz 
natural.

Or. en

Justificare

This proposal focuses solely on the promotion of renewables and biofuels, although other 
alternative road transport fuels can also critically contribute to achieve the objectives of 



AM\728452RO.doc 11/108 PE407.890v01-00

RO

sustainability, security of supply and competitiveness. Considering renewables for transport 
are now tackled as part of this Directive, it is therefore necessary to reformulate the targets 
for other alternative fuels in a separate initiative.

Amendamentul 126
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Energia nucleară poate contribui atât 
la consolidarea siguranţei aprovizionării, 
cât şi la reducerea perceptibilă a nivelului 
de CO2. Până în 2020, 60% din 
electricitatea UE ar putea proveni din 
surse fără carbon (nucleare şi 
regenerabile).

Or. de

Justificare

Nuclear energy is just as well suited as renewables to reduce carbon emissions in the EU. At 
the same time it permits greater independence from gas and oil supplies, which is essential 
for an economically strong Europe.

Amendamentul 127
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile ar constitui un 
obiectiv corespunzător, iar comunităţii de 
afaceri ar trebui să i se ofere stabilitatea pe 
termen lung necesară luării unor decizii 
investiţionale raţionale în sectorul energiei 
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stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

regenerabile, printr-un cadru care să 
includă obiectivele obligatorii. În timp ce 
argumentele în favoarea obiectivului de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile au devenit din ce în 
ce mai puternice, în cazul obiectivului de 
10% privind energia regenerabilă utilizată 
în transporturi există din ce în ce mai 
multe dubii.

Or. en

Amendamentul 128
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar putea constitui obiective 
realizabile, cu condiţia să existe inovaţii şi 
descoperiri tehnologice şi ca problemele 
privind durabilitatea să fie rezolvate şi să 
se stabilească un termen realist de 
realizare a acestuia. Toate obiectivele 
obligatorii ar trebui să ofere Comunităţii de 
afaceri stabilitatea pe termen lung necesară 
luării unor decizii investiţionale raţionale 
în sectorul energiei regenerabile.

Or. en

Justificare

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainable within the 
given timeframe.
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Amendamentul 129
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele
obligatorii.

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se 
ofere, printr-un cadru care să includă 
obiective obligatorii, stabilitatea pe termen 
lung necesară efectuării unor investiţii 
durabile în sectorul energiei regenerabile, 
care să permită reducerea dependenţei de 
combustibilii fosili importaţi şi creşterea 
gradului de utilizare a noilor tehnologii 
energetice.

Or. de

Justificare

The European Union has the capacity to develop far-reaching innovations in the field of 
renewable energy, resulting in greater independence and smaller climate impact.

Amendamentul 130
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
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corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. Ar trebui să se încurajeze şi 
investiţiile în sursele de energie cu emisii 
scăzute de CO2.

Or. fr

Justificare

The European Council, the International Energy Agency and the Intergovernmental Panel on 
Climate Change all argue that it is not sufficient to invest solely in renewable energy. There 
also needs to be a basis for investments in low CO2 energy sources, even if these decisions are 
a matter of subsidiarity.

Amendamentul 131
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. Aceste obiective sunt stabilite 
în contextul îmbunătăţirii eficienţei 
energetice cu 20% până în 2020 astfel 
cum se precizează în Comunicarea 
Comisiei din 19 octombrie 2006 intitulată 
„Un plan de acţiune privind eficienţa 
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energetică: realizarea potenţialului”, 
susţinută de Consiliul European de la 
Bruxelles din martie 2007 şi de 
Parlamentul European prin Rezoluţia sa 
din 31 februarie 2008 privind Planul de 
acţiune privind eficienţa energetică: 
realizarea potenţialului1.
________________________
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0033

Or. en

Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Amendamentul 132
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 5%
privind energia regenerabilă în transporturi 
ar constitui obiective corespunzătoare şi 
realizabile, iar comunităţii de afaceri ar 
trebui să i se ofere stabilitatea pe termen 
lung necesară luării unor decizii 
investiţionale raţionale în sectorul energiei 
regenerabile, printr-un cadru care să 
includă obiectivele obligatorii.

Or. it
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Amendamentul 133
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
biocombustibililor în consumul de benzină 
şi motorină în transporturi până în anul 
2020, introducerea acestuia urmând să se 
facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, sub 
rezerva durabilităţii producţiei, a 
disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 octombrie 
1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. 

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
biocombustibililor în consumul de benzină 
şi motorină în transporturi până în anul 
2020, introducerea acestuia urmând să se 
facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, 
numai sub rezerva durabilităţii producţiei, 
a disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 octombrie 
1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. În lumina celor 
mai recente dovezi care demonstrează 
legătura dintre utilizarea crescută a 
biocarburanţilor pe de o parte şi creşterea 
mondială a numărului ameninţărilor 
ecologice şi la adresa mediului şi punerea 
în pericol a siguranţei alimentare pe de 
altă parte, ar trebui ca până în 2015 
statele membre să stabilească un obiectiv 
iniţial obligatoriu de mai puţin de 10% 
biocombustibili. Pe baza unei evaluări, 
statele membre ar trebui să decidă dacă să 
mărească valoarea obiectivului între 2015 
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şi 2020.

Or. en

Justificare

There is rising concern about the negative impact of a very rapid and unsustainable 
development of biofuels on the environment as well as about the social impact of such 
development in Europe and worldwide. In light of the precautionary principle one should be 
more prudent with setting mandatory targets. In any case, also the European Council of 
March 2007 has asked for a 10% target only under the condition that sustainable production 
is ensured, which is scientifically and politically questioned today.

Amendamentul 134
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
biocombustibililor în consumul de 
benzină şi motorină în transporturi până în 
anul 2020, introducerea acestuia urmând să 
se facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, sub 
rezerva durabilităţii producţiei, a 
disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
energiei regenerabile în transporturi până 
în anul 2020, introducerea acestuia urmând 
să se facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, sub 
rezerva durabilităţii producţiei, a 
disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 octombrie 
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European şi a Consiliului din 13 octombrie 
1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. 

1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. 

Or. en

Amendamentul 135
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Între timp o evaluare mai 
cuprinzătoare a durabilităţii producţiei de 
biocombustibili a demonstrat că obiectivul 
de 10% ar putea fi prea dificil de realizat 
până în 2020. Prin urmare, pe baza 
cunoștințelor și a experienței, ar fi mai 
potrivit un obiectiv de 7%.

Or. en

Justificare

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefore a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Amendamentul 136
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 

eliminat
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declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ. 

Or. en

Justificare

The Commission's interpretation must not interfere with the European Council decision. 
Furthermore, since the Spring Council of 2007, there has been evidence that second 
generation agrofuels will not be commercially available by 2020 and might not even fulfil the 
sustainability criteria as requested by the same 2007 Spring Council conclusions.

Amendamentul 137
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Cu toate acestea, numărul 
mare al necunoscutelor în ceea ce priveşte 
sursele de energie regenerabilă şi 
producţia de biocombustibili în prezent 
necesită o abordare mai prudentă decât 
cea preconizată până acum. Drept 
urmare, obiectivele obligatorii de 20% si 
de 10% ar trebui reanalizate.

Or. en

Justificare

Builds on the ENVI draftsman's amendment 4. Increase in the overall share of energy from 
the renewable sources is urgently needed, but we must avoid rushing into setting mandatory 



PE407.890v01-00 20/108 AM\728452RO.doc

RO

targets that can not be met sustainably within the given timeframe.

Amendamentul 138
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Cu toate acestea, numărul 
mare al necunoscutelor în ceea ce priveşte 
producţia de biocombustibili în prezent 
necesită o abordare mai prudentă decât 
cea preconizată până acum. Drept 
urmare, obiectivul obligatoriu de 10% ar 
trebui reanalizat.

Or. en

Amendamentul 139
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar 
trebui amânată obligativitatea obiectivului 
până la data la care biocombustibilii de a 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este în principiu oportună. 
Impunerea obligativitatea obiectivului ar 
putea fi amânată daca acesta nu poate fi 
atins în mod durabil.
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doua generaţie vor deveni disponibili în 
comerţ. 

Or. en

Justificare

When the renewables target cannot be met in a sustainable way, thus by using only 
sustainable renewable sources, it is better to postpone the goal than to turn to unsustainable 
renewable sources. 

Amendamentul 140
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor şi de a încuraja dezvoltarea 
continuă a tehnologiilor generatoare de 
energie provenind din toate tipurile de 
surse regenerabile. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, Comisia 
a declarat, în consecinţă, că nu consideră că 
ar trebui amânată obligativitatea 
obiectivului până la data la care 
biocombustibilii de a doua generaţie vor 
deveni disponibili în comerţ. 

Or. en
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Amendamentul 141
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 
În acest sens, ar trebui să existe un sprijin 
mai puternic pentru promovarea 
dezvoltării biocombustibililor de a doua 
generaţie, cum ar fi BTL (obţinut prin 
convertirea biomasei în lichid), care nu 
numai că permit reducerea mai eficientă 
a gazelor cu efect de seră, ci şi aduc 
beneficii suplimentare în ceea ce priveşte 
alte tipuri de efecte asupra mediului.

Or. de

Justificare

Second-generation biofuels should be given more support in order to enhance their efficiency 
in the coming years.

Amendamentul 142
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor (6) Principalul scop al obiectivelor 
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obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 

obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ, 
dar că, în acest context, ar trebui acordat 
mai mult sprijin stimulării dezvoltării 
biocombustibililor, care contribuie la o 
mai mare reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră..

Or. en

Amendamentul 143
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 
Totuşi, actuala dezbatere privind 
competiţia dintre culturile pentru 
biocombustibili şi culturile pentru 
alimentaţie sugerează că ar trebui să se 
examineze regulat caracterul obligatoriu 
al obiectivelor privind biocombustibilii. În 
consecinţă, o serie de cerinţe de 
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durabilitate cuprinzătoare şi stringente şi 
introducerea rapidă a biocombustibililor 
de a doua generaţie ar trebui să constituie 
unul dintre elementele de bază ale 
politicilor europene.

Or. de

Justificare

A heated debate is currently under way both in the scientific world and in the press 
concerning the competition which biofuels represent for food security. This debate has not yet 
reached a conclusion. The question of the binding nature of targets should therefore be kept 
open until reliable results are available or until second-generation biofuels or biomass are 
ready for general market release.

Amendamentul 144
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statelor membre le revine sarcina de 
a îmbunătăţi în mod semnificativ eficienţa 
energetică în toate sectoarele pentru a-şi 
realiza cu mai multă uşurinţă obiectivele 
privind energia regenerabilă, exprimate 
sub formă de procent din consumul final 
de energie. Obţinerea eficienţei energetice 
în sectorul transporturilor este 
obligatorie, întrucât este foarte probabil 
ca obiectivul procentual obligatoriu în 
ceea priveşte eficienţa energetică să fie 
din ce în mai dificil de realizat în mod 
durabil în cazul în care cererea totală de 
energie pentru transport continuă să 
crească. Prin urmare, obiectivul minim 
obligatoriu de 10% care trebuie realizat 
de toate statele membre ar trebui:
(i) să fie definit ca ponderea din energia 
finală consumată în transport care trebuie 
realizată din surse regenerabile, nu doar 
din biocombustibili;
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(ii) să fie impus împreună cu 
îmbunătăţirea obligatorie a eficienţei 
energetice în sectorul transportului cu 
20% până în 2020.

Or. en

Justificare

It will be very difficult to reach sustainably the 10% target for transport if the total amount of 
energy consumed in transport continues to rise. By making the indicative energy efficiency 
target of 20% by 2020 into a binding target for the transport sector, a reduction in energy 
demand in the transport sector will be achieved and therefore the quantitative requirement of 
the 10% target will be less.

Amendamentul 145
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cadrul prezentei directive este 
esenţial ca fiecare stat membru să 
folosească sistemul de sprijin cel mai 
eficient şi mai eficace pentru a facilita 
realizarea obiectivelor privind energia 
regenerabilă, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale pieţei energiei 
electrice din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În rezoluţia sa cu privire la Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabilă în 

(7) În rezoluţia sa din 25 septembrie 2007 
cu privire la Foaia de parcurs pentru 
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Europa, Parlamentul European a invitat 
Comisia să prezinte, până la sfârşitul anului 
2007, o propunere de cadru legislativ 
pentru energia regenerabilă, făcând 
trimitere la importanţa stabilirii de 
obiective privind ponderea deţinută de 
energia din surse regenerabile la nivelul 
Comunităţii şi al statelor membre. 

energia regenerabilă în Europa1, 
Parlamentul European a invitat Comisia să 
prezinte, până la sfârşitul anului 2007, o 
propunere de cadru legislativ pentru 
energia regenerabilă, făcând trimitere la 
importanţa stabilirii de obiective 
obligatorii privind ponderea deţinută de 
energia din surse regenerabile în domeniul 
energiei electrice, al transportului şi al 
termoficării şi răcirii, precum şi de 
obiective obligatorii la nivelul Comunităţii 
şi al statelor membre.
__________________________
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Justificare

The European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007) was 
urging as well for clear and binding targets for the three different sectors.

Amendamentul 147
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile în 
cadrul consumului Uniunii Europene în 
anul 2020.

Or. en
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Justificare

Besides serious concerns about the negative impacts of unsustainable development of 
biofuels, what is important is that each Member State reaches its national target and that the 
EU as a whole reaches the 20% energy consumption from renewable sources. How much out 
of this 20% would be the share of the transport sector is of secondary importance.

Amendamentul 148
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective orientative pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

Or. en

Justificare

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.

Amendamentul 149
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, precum şi a recentelor 
dezbateri serioase pe marginea acestui 
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globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

subiect, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 7% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

Or. en

Justificare

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefore a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Amendamentul 150
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 8% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020. Aceste obiective, 
alături de cadrul general al politicilor şi, 
nu în ultimul rând, de metoda de calcul a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, ar trebui supuse unor reexaminări 
periodice.

Or. en
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Amendamentul 151
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020, împreună cu 
îmbunătăţirea obligatorie a eficienţei 
energetice în sectorul transportului cu 
20% până în 2020.

Or. en

Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Amendamentul 152
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020. 

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020. Cu toate acestea, 
Agenţia Europeană de Mediu, FAO şi alte 
organizații științifice şi internaţionale şi-
au exprimat preocupări întemeiate cu 
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privire la impactul negativ pe care îl va 
avea obiectivul de 10% asupra mediului şi 
a preţului produselor alimentare. Pentru 
a răspunde acestor preocupări, cel puţin 
30% din obiectivul energiei regenerabile 
în domeniul transportului ar trebui 
realizat prin utilizarea energiei electrice, a 
hidrogenului sau a energiei provenind din 
biomasa ligno-celulozică sau din alge.

Or. en

Justificare

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Amendamentul 153
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Punctele de plecare ale statelor 
membre, potenţialele lor în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă şi mixurile energetice 
de care acestea dispun, variază. Prin 
urmare, este necesar ca obiectivul global de 
20% să fie transpus în obiective 
individuale pentru fiecare stat membru, 
avându-se în vedere o alocare echitabilă şi 
adecvată care să ia în considerare 
diferenţele dintre punctele de plecare şi 
potenţialele naţionale, inclusiv nivelul 
existent al energiilor regenerabile şi al 
mixului energetic. În acest sens, ar trebui 
să se împartă între statele membre o parte 
din creşterea totală necesară utilizării 

(9) Punctele de plecare ale statelor 
membre, potenţialele lor în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă şi mixurile energetice 
de care acestea dispun, variază. Prin 
urmare, este necesar ca obiectivul global de 
20% să fie transpus în obiective 
individuale pentru fiecare stat membru, 
avându-se în vedere o alocare echitabilă şi 
adecvată care să ia în considerare 
diferenţele dintre punctele de plecare şi 
potenţialele naţionale, inclusiv nivelul 
existent al energiilor regenerabile şi al 
mixului energetic, precum şi nivelul de 
eficienţă energetică atins. În acest sens, ar 
trebui să se împartă între statele membre o 
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energiei din surse regenerabile pe baza 
unei creşteri egale a proporţiei 
corespunzătoare fiecărui stat membru şi o 
parte ponderată în funcţie de produsul 
intern brut al acestora, modulată astfel 
încât să reprezinte punctele de plecare de la 
nivel naţional, precum şi contabilizată în 
funcţie de consumul de energie finală.

parte din creşterea totală necesară utilizării 
energiei din surse regenerabile pe baza 
unei creşteri egale a proporţiei 
corespunzătoare fiecărui stat membru şi o 
parte ponderată în funcţie de produsul 
intern brut al acestora, modulată astfel 
încât să reprezinte punctele de plecare de la 
nivel naţional, precum şi contabilizată în 
funcţie de consumul de energie finală.

Or. it

Amendamentul 154
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Punctele de plecare ale statelor 
membre, potenţialele lor în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă şi mixurile energetice 
de care acestea dispun, variază. Prin 
urmare, este necesar ca obiectivul global de 
20% să fie transpus în obiective 
individuale pentru fiecare stat membru, 
avându-se în vedere o alocare echitabilă şi 
adecvată care să ia în considerare 
diferenţele dintre punctele de plecare şi 
potenţialele naţionale, inclusiv nivelul 
existent al energiilor regenerabile şi al 
mixului energetic. În acest sens, ar trebui 
să se împartă între statele membre o parte 
din creşterea totală necesară utilizării 
energiei din surse regenerabile pe baza 
unei creşteri egale a proporţiei 
corespunzătoare fiecărui stat membru şi o 
parte ponderată în funcţie de produsul 
intern brut al acestora, modulată astfel 
încât să reprezinte punctele de plecare de la 
nivel naţional, precum şi contabilizată în 
funcţie de consumul de energie primară. 
Această contabilizare trebuie să ţină 
seama în mod corespunzător de eforturile 
deja depuse. 
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Or. de

Justificare

Only by using primary energy consumption as an accounting basis is it possible to do justice 
to the level of transformation achieved. Moreover, some Member States have already made 
considerable efforts, which should be taken into account.

Amendamentul 155
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Gross domestic product measures annual flows, but not the final destination of those flows. It 
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does not take account of the wealth stocks of each country. If the Commission wanted to base 
country efforts on the solidarity principle, a more objective basis would be per capita GNP.  
Moreover, the gross national product used for the calculation of the Union’s own resources is 
obtained by deducting from GDP the primary resources payable by resident units to non-
resident units and adding the primary income receivable from the rest of the world.

Amendamentul 156
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa 
specificaţiilor şi a disponibilităţii 
combustibilului pentru transport. 
Deoarece combustibilii pentru transport 
pot face cu uşurinţă obiectul tranzacţiilor 
comerciale, statele membre mai puţin 
înzestrate în ceea ce priveşte resursele 
relevante vor putea obţine cu uşurinţă 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deşi pentru Comunitate ar 
fi posibil din punct de vedere tehnic să îşi 
îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producţiei 
interne, este atât probabil, cât şi de dorit 
ca obiectivul să fie atins printr-o 
combinaţie între producţia internă şi 
importuri. În acest scop, Comisia ar 
trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, 
după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producţia 
internă şi importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale şi bilaterale, precum şi 
considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte. 

eliminat
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Or. en

Justificare

Besides serious concerns about the negative impacts of unsustainable development of 
biofuels, what is important is that each Member State reaches its national target and that the 
EU as a whole reaches the 20% energy consumption from renewable sources. How much out 
of this 20% would be the share of the transport sector is of secondary importance.

Amendamentul 157
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 5% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
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cu alte aspecte. cu alte aspecte. 

Or. it

Amendamentul 158
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte. 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 7% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte. 

Or. en
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Justificare

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefor a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.

Amendamentul 159
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte. 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
social, financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte. 

Or. fr
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Justificare

The social impact of environmental measures must always be taken into consideration.

Amendamentul 160
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte. 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
împreună cu îmbunătăţirea obligatorie cu 
20% a eficienţei energetice în sectorul 
transportului, pentru a se asigura coerenţa 
specificaţiilor şi a disponibilităţii 
combustibilului pentru transport. Deoarece 
combustibilii pentru transport pot face cu 
uşurinţă obiectul tranzacţiilor comerciale, 
statele membre mai puţin înzestrate în ceea 
ce priveşte resursele relevante vor putea 
obţine cu uşurinţă combustibili regenerabili 
pentru transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

Or. en
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Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Amendamentul 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de energie 
regenerabilă în domeniul transportului
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică¸ precum 
şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, împreună cu alte aspecte.
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Justificare

The Directive sets a 10% target for energy from renewable sources in the transport sector by 
2020. Therefore, this Recital must be changed accordingly to make it consistent. While 
monitoring the market for biofuels, the Commission should as well take into consideration 
greenhouse gas savings.

Amendamentul 162
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să vizeze 
diversificarea mixului de energie din 
surse regenerabile în fiecare sector al 
transporturilor. Până la 1 iunie 2015 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport în care să expună potenţialul de 
intensificare a utilizării energiei 
regenerabile în fiecare sector al 
transporturilor.

Or. en

Justificare

The potential for renewable energy from transport exists in all sectors, not only road 
transport, and needs to be developed.

Amendamentul 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta îndeplinirea (11) Pentru a garanta îndeplinirea 
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obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, şi să stabilească un plan naţional
de acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă. 

obiectivelor globale obligatorii, statele 
membre ar trebui să depună eforturi în 
vederea stabilirii unor obiective minime 
obligatorii interimare, care să traseze calea 
către atingerea obiectivelor proprii 
obligatorii finale. Statele membre ar 
trebui să stabilească un plan de acţiune 
privitor la energia regenerabilă care să 
includă informaţii privind acordurile de 
stabilire a unor obiective comune, date 
statistice de referinţă, obiective naţionale 
intermediare şi finale obligatorii şi 
obiective sectoriale. În plus, ar trebui să 
stabilească măsurile pe care trebuie să le 
ia pentru realizarea obiectivelor, ţinând 
totodată cont de diferitele utilizări ale 
biomasei şi de importanţa, în consecinţă, a 
mobilizării de noi resurse de biomasă. Ar 
trebui incluse evaluări privind contribuţia 
prevăzută adusă de fiecare tehnologie de 
producere a energiei din surse 
regenerabile şi o evaluare strategică a 
efectelor asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 164
Claude Turmes

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, şi să stabilească un 
plan naţional de acţiune, care să includă şi 
obiective sectoriale, ţinând totodată cont de 
diferitele utilizări ale biomasei şi de 
importanţa, în consecinţă, a mobilizării de 
noi resurse de biomasă.

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să respecte obiectivele intermediare 
obligatorii pentru a garanta atingerea în 
2020 a obiectivelor proprii şi să stabilească 
un plan naţional de acţiune privind energia 
regenerabilă (PER), care să includă şi 
obiective sectoriale, ţinând totodată cont de 
diferitele utilizări ale biomasei şi de 
importanţa, în consecinţă, a mobilizării de 
noi resurse de biomasă.
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Justificare

In order to ensure that the EC target of 20% share of renewable energy by 2020 will be met, 
it is necessary that, along with the overall individual target for each Member State, interim 
targets are also adopted. These targets should be binding on Member States. The European 
Commission should be responsible for monitoring compliance and taking action in case of 
failure, including the imposition of a direct penalty.

Amendamentul 165
Fiona Hall

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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă. 

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să acţioneze în conformitate cu o 
traiectorie obligatorie, care să traseze 
calea către atingerea obiectivelor proprii,
să stabilească un plan naţional de acţiune, 
care să includă obiective sectoriale şi o 
îmbunătăţire obligatorie 20% a eficienţei 
energetice în transporturi cu ţinând 
totodată cont de diferitele utilizări ale 
biomasei şi de importanţa, în consecinţă, a 
mobilizării de noi resurse de biomasă. 

Or. en

Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand. Binding interim targets are necessary to 
ensure that early progress on the development of renewables is made.
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Amendamentul 166
Werner Langen

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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă.

(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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de resurse de 
biomasă noi şi durabile. Statele membre 
ar trebui să ţină seama de echipamentele 
energetice convenţionale eficiente din 
punct de vedere energetic din sectorul 
încălzirii şi răcirii şi ar trebui să analizeze 
posibilitatea combinării acestora cu 
introducerea graduală a surselor 
regenerabile de energie, cum ar fi energia 
termică solară şi biocombustibilii lichizi.

Or. de

Justificare

It is not enough to make the mobilisation of new biomass resources the sole basic criterion, 
since such resources must also be sustainable in order to ensure sufficient security of 
innovation and planning. EU policy should also consider the potential of highly energy-
efficient existing heating and cooling systems, so as to permit the gradual and cost-effective 
introduction of renewables for heating and cooling.
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Amendamentul 167
Lambert van Nistelrooij

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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de
biomasă.

(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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale energiei regenerabile şi de 
importanţa, în consecinţă, a mobilizării de 
noi resurse regenerabile. Este esenţial să 
se garanteze că statele membre introduc 
politici şi măsuri rentabile, pentru a 
reduce la minim costurile suportate de 
către consumatori şi societate.

Or. en

Justificare

The Directive is not just about biomass, also about other renewable sources like wind-, solar-
, and hydropower. Customers should not have to pay much more for green energy than for 
energy from conventional sources.

Amendamentul 168
Gunnar Hökmark

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, şi să stabilească un plan naţional 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, şi să stabilească un plan naţional de 
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acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de 
diferitele utilizări ale biomasei şi de 
importanţa, în consecinţă, a mobilizării de 
noi resurse de biomasă.

acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale. Deoarece problematica 
mediului este strâns legată de cea a 
climei, statele membre ar trebui să 
primească stimulente pentru a sprijini 
producţia ecologică de energie care nu 
contribuie la creşterea emisiilor de gaze 
de seră. În vederea găsirii unei soluţii cât 
mai rapide la problemele climatice, este 
important să se sublinieze că ar trebui ca 
sursele de energie neutre din punct de 
vedere climatic să nu fie defavorizate din 
punct de vedere fiscal faţă de alte surse de 
energie.

Or. sv

Amendamentul 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă.

(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, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
sectoriale, ţinând totodată cont de diferitele 
utilizări ale biomasei şi de importanţa, în 
consecinţă, a mobilizării de noi resurse de 
biomasă. Statele membre ar trebui să ia în 
considerare posibilitatea de a utiliza 
echipamentul energetic convenţional, 
eficient din punct de vedere energetic, în 
sectorul termoficării şi răcirii împreună 
cu introducerea treptată a surselor de 
energie regenerabilă, prin intermediul 
energiei termice solare şi a biolichidelor.

Or. en
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Justificare

EU policies should consider the potential of existing very high efficiency heating systems to 
allow the gradual and cost-effective penetration of renewable energies for heating.

Amendamentul 170
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Subliniază că stimulentele folosite 
pentru intensificarea utilizării surselor de 
energie regenerabilă ar trebui să provină 
din impozitarea emisiilor de CO2 şi nu 
subvenţii oferite de stat. Trebuie să se 
pornească de la început de la ideea că 
sursele de energie regenerabile 
concurează în condiții egale, pentru a se 
dezvolta într-un mod cât mai competitiv. 
Este responsabilitatea Comisiei Europene 
să garanteze că regulile privind ajutorul 
de stat sunt respectate.

Or. en

Amendamentul 171
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este esenţial să se garanteze că 
statele membre instituie politici şi măsuri 
rentabile pentru a reduce la minimum 
costul pentru consumatorii de energie şi 
pentru societate.

Or. fr
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Justificare

Renewable energy policies must be cost effective.

Amendamentul 172
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, traiectoriile orientative ar trebui 
să ia în considerare posibilitatea unei 
creşteri mai rapide a utilizării energiei din 
surse regenerabile în anii următori. În acest 
mod, se poate acorda o atenţie specială 
sectoarelor care suferă într-un mod 
disproporţionat din cauza absenţei 
progresului tehnologic şi a economiilor de 
scară şi, ca urmare, rămân subdezvoltate, 
dar care în viitor ar putea contribui 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
pentru anul 2020.

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, obiectivele interimare obligatorii
ar trebui să ia în considerare posibilitatea 
unei creşteri mai rapide a utilizării energiei 
din surse regenerabile în anii următori. În 
acest mod, se poate acorda o atenţie 
specială sectoarelor care suferă într-un mod 
disproporţionat din cauza absenţei 
progresului tehnologic şi a economiilor de 
scară şi, ca urmare, rămân subdezvoltate, 
dar care în viitor ar putea contribui 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
pentru anul 2020.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the EC target of 20% share of renewable energy by 2020 will be met, 
it is necessary that, along with the overall individual target for each Member State, interim 
targets are also adopted. These targets should be binding on Member States. The European 
Commission should be responsible for monitoring compliance and taking action in case of 
failure, including the imposition of a direct penalty.
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Amendamentul 173
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, traiectoriile orientative ar trebui 
să ia în considerare posibilitatea unei 
creşteri mai rapide a utilizării energiei din 
surse regenerabile în anii următori. În acest 
mod, se poate acorda o atenţie specială 
sectoarelor care suferă într-un mod 
disproporţionat din cauza absenţei 
progresului tehnologic şi a economiilor de 
scară şi, ca urmare, rămân subdezvoltate, 
dar care în viitor ar putea contribui 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
pentru anul 2020.

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, aceste traiectorii obligatorii ar 
trebui să ia în considerare posibilitatea unei 
creşteri mai rapide a utilizării energiei din 
surse regenerabile în anii următori. În acest 
mod, se poate acorda o atenţie specială 
sectoarelor care suferă într-un mod 
disproporţionat din cauza absenţei 
progresului tehnologic şi a economiilor de 
scară şi, ca urmare, rămân subdezvoltate, 
dar care în viitor ar putea contribui 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
pentru anul 2020.

Or. en

Justificare

Binding interim targets are necessary to ensure that early progress on the development of 
renewables is made.

Amendamentul 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, traiectoriile orientative ar trebui 
să ia în considerare posibilitatea unei 
creşteri mai rapide a utilizării energiei din 
surse regenerabile în anii următori. În acest 
mod, se poate acorda o atenţie specială 
sectoarelor care suferă într-un mod 

(12) Pentru a putea culege beneficiile 
progresului tehnologic şi ale economiilor 
de scară, obiectivele interimare minime 
obligatorii ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea unei creşteri mai rapide a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
anii următori. În acest mod, se poate acorda 
o atenţie specială sectoarelor care suferă 
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disproporţionat din cauza absenţei 
progresului tehnologic şi a economiilor de 
scară şi, ca urmare, rămân subdezvoltate, 
dar care în viitor ar putea contribui 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
pentru anul 2020.

într-un mod disproporţionat din cauza 
absenţei progresului tehnologic şi a 
economiilor de scară şi, ca urmare, rămân 
subdezvoltate, dar care în viitor ar putea 
contribui semnificativ la atingerea 
obiectivelor pentru anul 2020.

Or. en

Justificare

To ensure that Member States are truly progressing and not leaving decisions till the year 
2020 the trajectory has to be binding and seen as a minimum level of ambition.

Amendamentul 175
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a garanta faptul că statele 
membre respectă obiectivele urmărite de 
prezenta directivă, în special obiectivele 
obligatorii intermediare şi finale, precum 
şi obiectivul global al CE de 20% până în 
anul 2020 şi pentru a stimula, de 
asemenea, statele membre să depăşească 
aceste obiective, prezenta directivă ar 
trebui să introducă un mecanism de 
sancţionare directă. Sancţiunile ar trebui 
impuse de către Comisia Europeană 
statelor membre care nu îşi îndeplinesc 
obiectivele. Veniturile obţinute din 
sancţiuni ar trebui utilizate pentru 
finanţarea unui fond specific (venituri 
alocate), în conformitate cu Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind 
regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităţilor 
Europene1. 
_____________________________
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1JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificare

The European Community has long been regulating the common market and imposing, in this 
context, production quotas and levies largely burdening Member States. Since quotas are now 
becoming tools of environmental policy, financial penalties should be adopted here to provide 
Member States with incentives to invest in renewable energy, while the revenue from the 
penalties may further be used to boost the development of renewable energy in the European 
Union.

Amendamentul 176
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a intensifica utilizarea 
energiei provenite din surse regenerabile 
este necesară crearea unei pieţe cu 
adevărat funcţionale a energiei , iar 
costurile externe de producere şi consum 
al energiei trebuie să fie alocate 
diferitelor surse de energie în mod 
corespunzător. Dacă toate costurile 
sociale, de mediu şi medicale sunt luate în 
considerare în mod corespunzător energia 
provenită din majoritatea surselor de 
energie regenerabilă disponibile la ora 
actuală este deja în totalitate competitivă 
din punctul de vedere al costurilor şi 
adesea este mai ieftină decât energia 
provenită din surse convenţionale. 
Sistemele de sprijin pentru energia din 
surse regenerabile constituie, prin 
urmare, instrumente politice care să 
compenseze lipsa internalizării costurilor 
externe şi dezavantajele competitive de pe 
pieţele de energie denaturate.

Or. en
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Justificare

It is important to make a reference about external costs of conventional energy in comparison 
to renewable energies.

Amendamentul 177
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comunitatea şi statele membre ar 
trebui să aloce o cantitate considerabilă 
de resurse financiare cercetării şi 
dezvoltării tehnologiilor de producere a 
energiei regenerabile, inclusiv din 
veniturile generate de sistemul de 
comercializare a emisiilor. Institutul 
European de Tehnologie ar trebui să 
acorde o prioritate înaltă cercetării şi 
dezvoltării tehnologiilor de producere a 
energiei regenerabile.

Or. en

Amendamentul 178
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) În ceea ce priveşte stabilirea unui 
mecanism de sancţionare, Comisia 
Europeană ar trebui să fie împuternicită 
să adopte măsurile de implementare 
necesare. Aceste măsuri ar trebui 
adoptate până cel târziu la sfârşitul 
anului 2010; aceste măsuri ar trebui să 
specifice metodele de calculare şi 
colectare a sancţiunilor şi să stabilească 
dispoziţii detaliate cu privire la 
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gestionarea sancţiunilor şi la înfiinţarea 
fondului în care sunt alocate veniturile 
corespunzătoare, precum şi cu privire la 
administrarea şi utilizarea fondului de 
sprijin în favoarea proiectelor de energie 
produsă pe bază de surse regenerabile în 
statele membre care şi-au depăşit 
obiectivele; acest fond ar îmbunătăţi şi 
consolida cercetarea, producţia şi 
utilizarea energiilor produse pe bază de 
surse regenerabile şi ar duce la o creştere 
a eficienţei energetice a Uniunii 
Europene.  Întrucât măsurile respective 
au un caracter general şi vizează 
modificarea unor elemente neesenţiale 
din prezenta directivă, prin completarea 
acesteia cu noi elemente neesențiale, 
acestea trebuie adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de punere în 
aplicare conferite Comisiei1. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să modifice 
cerinţele privind monitorizarea şi 
raportarea în lumina experienţei 
acumulate din punerea în aplicare a 
directivei.
1JO L 184, 17.7.1999, p. 0023 - 0026.

Or. en

Justificare

The European Commission should adopt the necessary implementing measures (under the 
regulatory procedure with scrutiny), in order to set out how the sums collected under the 
direct penalty mechanism will be handled and managed, so as to promote investments in 
renewable energy, by giving appropriate incentives to the Member States.
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Amendamentul 179
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Sprijinul public pentru energia 
electrică din surse regenerabile se bazează 
pe presupunerea că, pe termen lung, 
aceasta poate concura cu energia 
electrică produsă în mod convenţional. 
Este nevoie de acest sprijin pentru a 
atinge obiectivele comunitare în ceea ce 
priveşte extinderea sa, în special atâta 
timp cât preţurile la energia electrică pe 
piaţa internă nu reflectă în totalitate 
costurile sociale şi de mediu şi beneficiile 
surselor de energie utilizate. Orientările şi 
politicile comunitare privind ajutorul de 
stat pentru protecția mediului ar trebui să 
ia pe deplin în considerare nevoia de a 
internaliza toate costurile externe ale
energiei electrice până la atingerea unei 
concurenţe echitabile.

Or. en

Justificare

In the context of the electricity market, the Commission's interest in revising the Community 
Guidelines for State aid for environmental protection must be to create fair competition for 
all energy sources. Electricity from fossil sources and nuclear energy are still being sold at 
prices which do not reflect the real costs.

Amendamentul 180
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Sancţiunea ar trebui să se calculeze 
pe baza deficitului în MWh de energie 
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regenerabilă al statului membru în raport 
cu obiectivele sale obligatorii interimare şi 
se stabileşte la un nivel adecvat, pentru a 
stimula statul membru să investească în 
energiile produse pe bază de surse 
regenerabile, în scopul respectării şi chiar 
al depăşirii obiectivelor naţionale.

Or. en

Justificare

The assessment method and the price of the penalty should be such as to ensure that Member 
States have a real and strong incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, 
and even go beyond, their targets- instead of finding in the penalty a cheap solution for 
evading their obligations. According to current economic considerations, 90 Euros per 
missed MWh of renewable energy would be an appropriate basis for calculating the penalty, 
in view of the abovementioned aims.

Amendamentul 181
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Când se favorizează dezvoltarea 
unei pieţe pentru surse de energie 
regenerabile, este necesar să se ţină cont 
de impactul pozitiv asupra posibilităţilor 
de dezvoltare regionale şi locale, asupra 
posibilităţilor de export, asupra coeziunii 
sociale şi încadrării în muncă, în special 
în privinţa întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi a producătorilor de 
electricitate independenţi.

Or. en
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Amendamentul 182
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Această traiectorie ar trebui să aibă 
ca punct de plecare anul 2005, dat fiind 
că acesta este cel mai recent an pentru 
care sunt disponibile date fiabile 
referitoare la procentele naţionale ale 
energiei regenerabile.

eliminat

Or. de

Justificare

The goal which counts is 20%. How and when the Member States achieve this goal must be 
left up to them. A 2005 starting point would also fail to take account of the many efforts made 
by Member States between 1990 and 2005.

Amendamentul 183
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Această traiectorie ar trebui să aibă ca 
punct de plecare anul 2005, dat fiind că 
acesta este cel mai recent an pentru care 
sunt disponibile date fiabile referitoare la 
procentele naţionale ale energiei 
regenerabile.

(13) Această traiectorie ar trebui să aibă ca 
punct de plecare anul 2005, dat fiind că 
acesta este cel mai recent an pentru care 
sunt disponibile date fiabile referitoare la 
procentele naţionale ale energiei 
regenerabile şi reprezintă punctul de 
plecare pentru atingerea obiectivului de 
20% până în 2020 în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică..

Or. en
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Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Amendamentul 184
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Este necesară stabilirea unor 
definiţii neechivoce ale surselor de 
energie regenerabile. Numai cele 
acoperite în mod specific de categoria 
precisă de energie regenerabilă în 
Eurostat şi în IPCC ar trebui luate în 
considerare de această directivă.

Or. en

Justificare

Only true renewable energies will have to be considered in this Directive.

Amendamentul 185
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar putea dori să 
încurajeze autorităţile naţionale şi 
regionale să stabilească obiective care să 
depăşească obiectivele naţionale şi să 
implice autorităţile locale şi regionale în 
elaborarea planurilor de acţiune 
naţionale şi în programele de informare 
cu privire la beneficiile energiei 
regenerabile.
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Or. en

Justificare

Implementation of the Renewable Energy Directive will involve many actions at local and 
regional level so local and regional authorities should be integrated as much as possible into 
planning and execution of national plans.

Amendamentul 186
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Turba nu ar trebui considerată ca 
sursă de energie regenerabilă.

Or. en

Justificare

Peat is considered as a separate category under the IPCC. According to the IPCC, peat is not 
a renewable energy and greenhouse gases emissions from peat must be reported by Parties as 
part of the fossil fuels emissions.

Amendamentul 187
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se stabilească norme 
neechivoce pentru calcularea ponderii 
energiei din surse regenerabile.

(14) Este necesar să se stabilească norme 
neechivoce şi transparente pentru 
calcularea ponderii energiei din surse 
regenerabile.

Or. en
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Amendamentul 188
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice, efectele variaţiei climatice 
ar trebui atenuate prin utilizarea unei reguli 
de normalizare.

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice şi a energiei eoliene, 
efectele variaţiei climatice ar trebui 
atenuate prin utilizarea unei reguli de 
normalizare.

Or. en

Justificare

Like hydropower, windpower is also dependent on weather conditions. A normalisation rule 
needs to be introduced for wind as well.

Amendamentul 189
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice, efectele variaţiei climatice 
ar trebui atenuate prin utilizarea unei reguli 
de normalizare.

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice şi a energiei eoliene, 
efectele variaţiei climatice ar trebui 
atenuate prin utilizarea unei reguli de 
normalizare.

Or. en

Justificare

Wind power, like hydropower, is subject to climatic variation.
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Amendamentul 190
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice, efectele variaţiei climatice 
ar trebui atenuate prin utilizarea unei reguli 
de normalizare.

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice şi a energiei eoliene, 
efectele variaţiei climatice ar trebui 
atenuate prin utilizarea unei reguli de 
normalizare.

Or. en

Justificare

Wind power production is highly fluctuating due to climatic variation, and should for this 
reason also be subject to the normalisation rule.

Amendamentul 191
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer necesită adesea 
utilizarea unor cantităţi semnificative de 
energie convenţională. În consecinţă, ar 
trebui ca la măsurarea gradului de 
respectare a obiectivelor stabilite de 
prezenta directivă, să se ia în considerare 
numai energia termică ce provine din 
pompe de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer şi care respectă 

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apelor subterane, precum 
şi pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer şi a apelor de 
suprafaţă pentru a transfera energia 
termică la un nivel de temperatură utilă, 
necesită un aport de energie (în mod 
normal, de electricitate). Energia termică 
generată de sistemele de încălzire sau de 
răcire care folosesc energia geotermală a 
solului sau a apei ar trebui luată în 
considerare după ce a fost scăzut aportul 
final de energie neregenerabilă necesar 
pentru funcţionarea acestor sisteme.
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cerinţele minime ale coeficientului de 
performanţă stabilite în Decizia 
2007/742/CE a Comisiei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 privind sistemul 
comunitar revizuit de acordare a etichetei 
ecologice.

Or. en

Justificare

A consistent nomenclature in the area of geothermal energy, provided by the European 
Geothermal Energy Council, should be used in order to avoid confusion.

Heat pumps using geothermal resources from the ground or groundwater need some energy 
input (typically in form of electricity) to function, like all other energy systems. In order to 
address the total amount of produced renewable and useful heat, the final energy input has to 
be deduced from the shallow geothermal heating and cooling production.

Amendamentul 192
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele
geotermale ale solului şi ale apei, precum 
şi pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer pentru a 
transfera energia termică la un nivel de 
temperatură utilă, necesită electricitate.
Pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer necesită 
adesea utilizarea unor cantităţi 
semnificative de energie convenţională. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai energia termică ce 
provine din pompe de căldură care 
utilizează căldura ambientală din aer şi 

(16) Ar trebui ca, la măsurarea gradului de 
respectare a obiectivelor stabilite de 
prezenta directivă, să se ia în considerare 
pompele de căldură care utilizează energia 
aerotermală, geotermală sau hidrotermală 
ca sursă de căldură.
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care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 iulie 2000 privind 
sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice. 

Or. en

Justificare

Heat pumps are able to provide heating or cooling by using renewable thermal energy from 
air, water or ground sources. Heat pumps need auxiliary energy to function. Electricity is not 
the only energy source to drive heat pumps. It can also be driven by other energy sources 
such as gas. All technologies should be treated on a same level. To do this, technology 
descriptive requirements should be avoided. Additionally, the calculation of the renewable 
share shall be based on Article 5.

Amendamentul 193
Jan Březina

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele 
geotermale ale solului şi ale apei, precum 
şi pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer pentru a 
transfera energia termică la un nivel de 
temperatură utilă, necesită electricitate.
Pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer necesită 
adesea utilizarea unor cantităţi 
semnificative de energie convenţională. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai energia termică ce 
provine din pompe de căldură care 
utilizează căldura ambientală din aer şi 

(16) Ar trebui ca, la măsurarea gradului de 
respectare a obiectivelor stabilite de 
prezenta directivă, să se ia în considerare 
pompele de căldură care utilizează energia 
geotermală sau hidrotermală ca sursă de 
căldură.
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care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 iulie 2000 privind 
sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice.

Or. en

Justificare

Heat pumps are able to provide heating or cooling by using renewable thermal energy from 
air, water or ground sources. Heat pumps need auxiliary energy to function. Electricity is not 
the only energy source to drive heat pumps. It can also be driven by other energy sources 
such as gas. All technologies should be treated on a same level. To do this, technology 
descriptive requirements should be avoided. Additionally, the calculation of the renewable 
share shall be based on Article 5.

Amendamentul 194
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer necesită adesea 
utilizarea unor cantităţi semnificative de 
energie convenţională. În consecinţă, ar 
trebui ca la măsurarea gradului de 
respectare a obiectivelor stabilite de 
prezenta directivă, să se ia în considerare 
numai energia termică ce provine din 
pompe de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer şi care respectă 

(16) Pompele de căldură care utilizează 
resursele geotermale ale solului şi ale 
apelor subterane, precum şi pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
a apelor de suprafaţă sau din aer pentru a 
transfera energia termică la un nivel de 
temperatură utilă, necesită un aport de 
energie (în mod normal, sub formă de
electricitate). Energia termică generată de 
sistemele de încălzire sau de răcire care 
folosesc energia geotermală a solului sau 
a apei ar trebui luată în considerare după 
ce a fost scăzut aportul final de energie 
neregenerabilă necesar pentru 
funcţionarea acestor sisteme.
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cerinţele minime ale coeficientului de 
performanţă stabilite în Decizia 
2007/742/CE a Comisiei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 privind sistemul 
comunitar revizuit de acordare a etichetei 
ecologice.

Or. en

Justificare

EGEC, and the European Ground Source Heat Pump Committee, have agreed on the 
following nomenclature, consistent with their definition of geothermal energy:
- Shallow geothermal energy: heat from the underground including ground water.
- Ambient heat: heat from air or surface water.
- Heat pumps: a tool to use low-temperature renewable energy and can use shallow 
geothermal and ambient heat.
The shallow geothermal systems represent the energy stored (in water, soil and rock) in the 
uppermost 400 m of the subsoil.

Amendamentul 195
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer necesită adesea utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională. În consecinţă, ar trebui ca la 
măsurarea gradului de respectare a 
obiectivelor stabilite de prezenta directivă, 
să se ia în considerare numai energia 
termică ce provine din pompe de căldură 

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer necesită adesea utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională. În consecinţă, ar trebui ca la 
măsurarea gradului de respectare a 
obiectivelor stabilite de prezenta directivă, 
să nu se ia în considerare pompele de 
căldură care utilizează căldura 
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care utilizează căldura ambientală din aer 
şi care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 iulie 2000 privind 
sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice.

ambientală din aer.

Or. en

Justificare

Because heat pumps use significant amounts of electricity which may be generated at low 
levels of efficiency from non-renewable sources, they cannot be categorised as a renewable 
energy source.

Amendamentul 196
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer necesită adesea
utilizarea unor cantităţi semnificative de 
energie convenţională. În consecinţă, ar 
trebui ca la măsurarea gradului de 
respectare a obiectivelor stabilite de 
prezenta directivă, să se ia în considerare
numai energia termică ce provine din 
pompe de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer şi care respectă 
cerinţele minime ale coeficientului de 
performanţă stabilite în Decizia 

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. În consecinţă,
pentru a evita să se promoveze utilizarea 
unor cantităţi semnificative de energie 
convenţională, ar trebui ca fiecare tip de 
pompă de căldură  să respecte cerinţele 
minime ale coeficientului de performanţă 
stabilite în Decizia 2007/742/CE a 
Comisiei, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 
privind sistemul comunitar revizuit de 
acordare a etichetei ecologice, astfel încât 
energia termică utilă provenită de la 
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2007/742/CE a Comisiei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 privind sistemul 
comunitar revizuit de acordare a etichetei 
ecologice.

pompele de căldură să respecte obiectivele 
de măsurare stabilite prin prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

The most energy-efficient types of heat pump must be promoted, irrespective of the source of 
the heat (air, water or ground) in accordance with the Commission’s new eco-label No 
Decision 2007/42/EC.

Amendamentul 197
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de 
temperatură utilă, necesită electricitate.
Pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer necesită
adesea utilizarea unor cantităţi 
semnificative de energie convenţională. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai energia termică ce 
provine din pompe de căldură care 
utilizează căldura ambientală din aer şi
care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi al 

(16) Pompele de căldură care utilizează 
căldura generată de resursele geotermale 
ale solului şi ale apei sau de aerul 
ambiental pot necesita utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională pentru a transfera căldura 
la un nivel de temperatură utilă. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai pompele de căldură care 
respectă cerinţele minime ale coeficientului 
de performanţă stabilite în Decizia 
2007/742/CE a Comisiei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 privind sistemul 
comunitar revizuit de acordare a etichetei 
ecologice.
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Consiliului din 17 iulie 2000 privind 
sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice.

Or. en

Justificare

All heat pumps require the use of conventional energy (electricity, natural gas, etc.). It is not 
relevant to distinguish between different types of heat pumps. Besides, this approach is the 
basis of the eco-label mentioned in the Recital where all kinds of heat pumps (regardless of 
the type of warm or cold source) must meet minimum standards of performance (for the 
efficiency in heating and cooling modes).

Amendamentul 198
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de 
temperatură utilă, necesită electricitate.
Pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer necesită
adesea utilizarea unor cantităţi 
semnificative de energie convenţională. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai energia termică ce 
provine din pompe de căldură care 
utilizează căldura ambientală din aer şi
care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 iulie 2000 privind 

(16) Pompele de căldură care utilizează
căldura generată de resursele geotermale 
ale solului şi ale apei sau de aerul 
ambiental pot necesita utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională pentru a transfera căldura 
la un nivel de temperatură utilă. În 
consecinţă, ar trebui ca la măsurarea 
gradului de respectare a obiectivelor 
stabilite de prezenta directivă, să se ia în 
considerare numai pompele de căldură care 
respectă cerinţele minime ale coeficientului 
de performanţă stabilite în Decizia 
2007/742/CE a Comisiei, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iulie 2000 privind sistemul 
comunitar revizuit de acordare a etichetei 
ecologice.



PE407.890v01-00 66/108 AM\728452RO.doc

RO

sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice.

Or. en

Justificare

All heat pumps require the use of conventional energy (electricity, natural gas, etc.). It is not 
relevant to distinguish between different types of heat pumps. Besides, this approach is the 
basis of the eco-label mentioned in the Recital where all kinds of heat pumps (regardless of 
the type of warm or cold source) must meet minimum standards of performance (for the 
efficiency in heating and cooling modes).

Amendamentul 199
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer necesită adesea utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională. În consecinţă, ar trebui ca la 
măsurarea gradului de respectare a 
obiectivelor stabilite de prezenta directivă, 
să se ia în considerare numai energia 
termică ce provine din pompe de căldură 
care utilizează căldura ambientală din aer 
şi care respectă cerinţele minime ale 
coeficientului de performanţă stabilite în 
Decizia 2007/742/CE a Comisiei, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 iulie 2000 privind 
sistemul comunitar revizuit de acordare a 
etichetei ecologice.

(16) Pentru a funcţiona, pompele de 
căldură care utilizează resursele geotermale 
ale solului şi ale apei, precum şi pompele 
de căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer pentru a transfera 
energia termică la un nivel de temperatură 
utilă, necesită electricitate. Pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer necesită adesea utilizarea unor 
cantităţi semnificative de energie 
convenţională. În consecinţă, ar trebui ca la 
măsurarea gradului de respectare a 
obiectivelor stabilite de prezenta directivă, 
să se ia în considerare numai energia 
termică ce provine din pompe de căldură 
care utilizează energia geotermală a 
solului sau a apei.
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Or. en

Justificare

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006. In order to avoid double counting 
the energy harnessed in this way should not be taken into account for the purposes of this 
Directive.

Amendamentul 200
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este necesar să fie sprijinite etapele 
de demonstraţie şi de comercializare ale 
tehnologiilor descentralizate care 
utilizează energie regenerabilă . Trecerea 
la o producţie descentralizată de energie 
are multe avantaje, cum ar fi utilizarea 
surselor de energie locale, diminuarea 
distanţelor de transport şi reducerea 
pierderilor ocazionate de transportul 
energiei. De asemenea, această evoluţie 
stimulează dezvoltarea comunităţilor (de 
exemplu, prin crearea unor locuri de 
muncă şi a unor surse de venit la nivel 
local) şi coeziunea.

Or. en

Amendamentul 201
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pe termen lung, ar trebui ca 
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promovarea sau subvenţionarea surselor 
de energie regenerabile să nu producă 
nicio denaturare a concurenţei.

Or. de

Justificare

The promotion of renewables must not lead to distortions of competition, since the aim must 
be for the renewables to assert themselves independently and competitively on the market.

Amendamentul 202
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Reciclarea biomasei, în special a 
lemnului, ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate faţă de folosirea acestuia în 
scopul producţiei de energie.

Or. de

Justificare

The use of biomass for energy should not have a negative impact on its recycling, particularly 
in the case of wood.

Amendamentul 203
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) Pentru a exploata întregul potenţial 
al biomasei, statele membre şi UE ar 
trebui să asigure o mai mare mobilizare a 
rezervelor existente de lemn şi dezvoltarea 
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unor noi sisteme forestiere.

Or. de

Justificare

In the Member States and in the EU only part of the biomass potential is actually used, 
particularly in the case of wood. The necessary forestry systems structures should be 
improved in order to increase the share of renewables in this sector.

Amendamentul 204
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 17d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17d) Utilizarea agriculturii pentru 
producerea de alimente de înaltă calitate 
ar trebui să aibă întâietate faţă de 
utilizarea acesteia pentru producţia de 
energie.

Or. de

Justificare

The use of biomass for energy purposes must not be to the detriment of food production.

Amendamentul 205
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunităţii poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Cu toate acestea, pentru a evita o creştere 

(18) Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunităţii poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Pentru a garanta urmărirea şi înregistrarea 
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netă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
prin redirecţionarea surselor regenerabile 
existente şi înlocuirea lor completă sau 
parţială cu surse de energie 
convenţionale, doar electricitatea produsă 
de instalaţiile care utilizează energie 
regenerabilă care au devenit operaţionale 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive ar trebui considerate ca fiind 
eligibile pentru a fi luate în considerare. 
Pentru a garanta urmărirea şi înregistrarea 
fiabilă a unor astfel de importuri, este 
necesar ca acestea să aibă loc în cadrul 
unui sistem de garanţii de origine. Vor fi 
luate în considerare acordurile cu ţări terţe 
privind organizarea acestui tip de comerţ 
cu electricitate provenind din surse de 
energie regenerabile.

fiabilă a unor astfel de importuri, este 
necesar ca acestea să aibă loc în cadrul 
unui sistem de garanţii de origine. Vor fi 
luate în considerare acordurile cu ţări terţe 
privind organizarea acestui tip de comerţ 
cu electricitate provenind din surse de 
energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Why not include installations which are already operational if they can meet the 
requirements.

Amendamentul 206
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunităţii poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Cu toate acestea, pentru a evita o creştere 
netă a emisiilor de gaze cu efect de seră 
prin redirecţionarea surselor regenerabile 
existente şi înlocuirea lor completă sau 
parţială cu surse de energie convenţionale, 
doar electricitatea produsă de instalaţiile 
care utilizează energie regenerabilă care au 

(18) Electricitatea provenită din importuri, 
produsă din surse de energie regenerabile 
în afara Comunităţii poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor statelor membre. 
Cu toate acestea, pentru a stimula o 
utilizare mai intensă a energiei din surse 
regenerabile nu doar în Uniunea 
Europeană şi pentru a evita o creştere netă 
a emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
redirecţionarea surselor regenerabile 
existente şi înlocuirea lor completă sau 
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devenit operaţionale după intrarea în 
vigoare a prezentei directive ar trebui 
considerate ca fiind eligibile pentru a fi 
luate în considerare. Pentru a garanta 
urmărirea şi înregistrarea fiabilă a unor 
astfel de importuri, este necesar ca acestea 
să aibă loc în cadrul unui sistem de garanţii 
de origine. Vor fi luate în considerare 
acordurile cu ţări terţe privind organizarea 
acestui tip de comerţ cu electricitate 
provenind din surse de energie 
regenerabile.

parţială cu surse de energie convenţionale, 
doar electricitatea produsă în ţări care au 
obiective ambiţioase, comparabile cu cele 
ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 
extinderea utilizării energiei din surse 
regenerabile, care a fost generată de 
instalaţiile care utilizează energie 
regenerabilă care au devenit operaţionale 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive, şi care a fost importată în mod 
fizic şi consumată ar trebui considerată ca 
fiind eligibilă pentru a fi luată în 
considerare. Pentru a garanta urmărirea şi 
înregistrarea fiabilă a unor astfel de 
importuri, este necesar ca acestea să aibă 
loc în cadrul unui sistem de garanţii de 
origine destinat informării. Vor fi luate în 
considerare acordurile cu ţări terţe privind 
organizarea acestui tip de comerţ cu 
electricitate provenind din surse de energie 
regenerabile.

Or. en

Justificare

For a smooth development of energy from renewable sources it is necessary to increase their 
use in as many countries and regions as possible. Therefore it should be avoided to create 
any incentive for economically poorer countries to export electricity from renewable sources 
instead of primarily using it for domestic supply.

Amendamentul 207
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În temeiul prezentei directive, 
statele membre nu au obligaţia de a 
recunoaşte achiziţia unei garanţii de 
origine din alte state membre sau achiziţia 
corespunzătoare de electricitate ca o 
contribuţie la îndeplinirea unei cote 
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naţionale obligatorii. Totuşi, pentru a 
facilita comerţul cu electricitate produsă 
din surse de energie regenerabile şi
pentru a mări transparenţa alegerii pe 
care consumatorii trebuie să o facă între 
electricitatea produsă din surse de energie 
neregenerabile şi electricitatea produsă 
din surse de energie regenerabile, este 
necesară garanţia de origine a acestei 
energii electrice. Sistemele prevăzute 
pentru garanţia de origine nu dau 
naştere, prin natura lor, dreptului de a 
beneficia de mecanismele naţionale de 
sprijin instituite în diferite state membre. 
Este important ca toate formele de 
electricitate produsă din surse de energie 
regenerabile să fie acoperite de astfel de 
garanţii de origine.

Or. en

Amendamentul 208
Esko Seppänen

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Datorită sistemului angro de 
tarifare a energiei, prezenta directivă 
reprezintă „un nou început” pentru 
investiţiile în instalaţii nucleare cu emisii 
zero. Proporţia de energie produsă din 
surse regenerabile ar trebui să crească în 
mod corespunzător în cadrul fiecărei noi 
investiţii în instalaţii nucleare.

Or. en

Justificare

The nuclear energy investments do not increase emissions, but the investors must take into 
account the responsibility to increase the renewable energy production at the same time.
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Amendamentul 209
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Este important să se facă o distincţie 
clară între garanţiile de origine şi 
certificatele verzi de schimb.

Or. en

Justificare

In order to guarantee transparency on the source of energy of which the electricity was 
produced from and not distort the existing voluntary market of exchangeable green 
certificates, it has to be distinguish between both.

Amendamentul 210
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) Statele membre sunt responsabile de 
îndeplinirea obiectivelor lor individuale în 
ceea ce priveşte proporţia de energie 
obţinută din surse regenerabile. Acestea 
aplică diferite mecanisme naţionale de 
sprijin pentru sursele de energie 
regenerabile, inclusiv certificate verzi, 
sprijin pentru investiţii, scutiri sau 
reduceri de taxe, rambursări de taxe şi 
regimuri de susţinere directă a preţurilor. 
Un mijloc important de atingere a 
obiectivului prezentei directive este 
garantarea funcţionării adecvate a 
acestor mecanisme, până la punerea în 
funcţiune a unui cadru comunitar, pentru  
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a păstra încrederea investitorilor.

Or. en

Justificare

Thanks to some proper well designed national support schemes combined with a functioning 
administration Europe is world leader in renewable energy. Therefore, it has to be ensured 
that these support schemes can guarantee the further development of renewables in Europe.

Amendamentul 211
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18d) Deoarece statele membre acordă 
sprijin direct şi indirect pentru utilizarea 
surselor de energie neregenerabilă, fără a 
internaliza în totalitate costurile externe 
semnificative, piaţa internă a energiei este 
denaturată în favoarea acestor surse de 
energie. Prin urmare, nu se poate 
considera că acordarea unui sprijin 
adecvat producerii de energie din surse 
regenerabile reprezintă o denaturare a 
concurenţei, ci o modalitate de a crea 
condiţii mai echitabile. În vederea 
asigurării unor condiţii de concurenţă 
egale pe piaţa internă a energiei, statele 
membre trebuie să poată furniza 
stimulente pentru creşterea proporţiei de 
energie produsă din surse regenerabile pe 
piaţa internă a energiei.

Or. en

Justificare

Renewable energy sources contribute to environmental protection and cause no ecological 
consequential costs. Appropriate compensation on the basis of avoided consequential costs 
cannot therefore be regarded as distorting competition.
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Amendamentul 212
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crea oportunităţi de 
reducere a costurilor ocazionate de 
realizarea obiectivelor prevăzute de 
prezenta directivă, este necesar atât să se 
faciliteze consumul în statele membre de 
energie din surse regenerabile produsă în 
alte state membre, cât şi să se permită 
statelor membre să includă electricitatea, 
încălzirea şi răcirea consumate în alte 
state membre în cifrele aferente propriilor 
obiective naţionale. Din acest motiv, ar 
trebui adoptate dispoziţii armonizate 
pentru conceperea şi transferul 
garanţiilor de origine din aceste sectoare.

eliminat

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Amendamentul 213
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
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directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare.

directivă, este necesar, pe lângă eforturile 
naţionale care se impun, atât să se 
faciliteze consumul în statele membre de 
energie din surse regenerabile produsă în 
alte state membre, cât şi să se permită 
statelor membre să includă electricitatea, 
încălzirea şi răcirea consumate în alte state 
membre în cifrele aferente propriilor 
obiective naţionale. Din acest motiv, ar 
trebui adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare.

Or. en

Justificare

Efforts to promote renewable energies must be done first at home.

Amendamentul 214
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare.

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare. În plus, 
sistemul garanţiilor de origine ar trebui să 
se aplice, de asemenea, biocombustibililor 
şi altor biolichide, ceea ce ar conduce la o 
mai mare flexibilitate şi la costuri reduse 
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pentru îndeplinirea obiectivelor legate de 
biocombustibili. Ar trebui adoptate, de 
asemenea, dispoziţii armonizate privind 
un sistem de credit negociabil pentru 
biocombustibili şi alte biolichide.

Or. en

Justificare

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Amendamentul 215
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare.

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare. Transferul 
garanţiilor de origine ar trebui să fie 
permis atât guvernelor, cât şi 
întreprinderilor.

Or. en
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Justificare

Companies will be the ones who make the actual investment decisions in renewable energy 
projects. Therefore it is important that companies themselves can hold and transfer 
Guarantees of Origin in the market. This principle should be explicitly recognised in the 
Directive.

Amendamentul 216
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare.

(19) Pentru a crea oportunităţi de reducere 
a costurilor ocazionate de realizarea 
obiectivelor prevăzute de prezenta 
directivă, este necesar atât să se faciliteze 
consumul în statele membre de energie din 
surse regenerabile produsă în alte state 
membre, cât şi să se permită statelor 
membre să includă electricitatea, încălzirea 
şi răcirea consumate în alte state membre 
în cifrele aferente propriilor obiective 
naţionale. Din acest motiv, ar trebui 
adoptate dispoziţii armonizate pentru 
conceperea şi transferul garanţiilor de 
origine din aceste sectoare. Transferul 
garanţiilor de origine ar trebui să fie 
permis atât guvernelor, cât şi 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 217
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Emiterea obligatorie, la cerere, a 
garanţiilor de origine pentru încălzirea 

eliminat
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sau răcirea provenite din surse de energie 
regenerabile ar trebui limitată la centrale 
cu o capacitate de cel puţin 5 MWth, 
pentru a se evita costurile administrative 
inutil de ridicate care ar fi impuse în 
cazul în care s-ar include şi instalaţiile 
mai mici, inclusiv cele din gospodării.

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Amendamentul 218
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Emiterea obligatorie, la cerere, a 
garanţiilor de origine pentru încălzirea sau 
răcirea provenite din surse de energie 
regenerabile ar trebui limitată la centrale cu 
o capacitate de cel puţin 5 MWth, pentru a 
se evita costurile administrative inutil de 
ridicate care ar fi impuse în cazul în care s-
ar include şi instalaţiile mai mici, inclusiv 
cele din gospodării.

(20) Emiterea obligatorie, la cerere, a 
garanţiilor de origine pentru încălzirea sau 
răcirea provenite din surse de energie 
regenerabile ar trebui limitată la centrale cu 
o capacitate de cel puţin 1 MWth, pentru a 
se evita costurile administrative inutil de 
ridicate care ar fi impuse în cazul în care s-
ar include şi instalaţiile mai mici, inclusiv 
cele din gospodării.

Or. de

Justificare

In order for smaller plants – which add up to a large potential – to be taken into account in 
achieving the renewables share target, the issuing of guarantees of origin should be extended 
to plants with a capacity of at least 1 MWth.



PE407.890v01-00 80/108 AM\728452RO.doc

RO

Amendamentul 219
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să poată 
stabili sisteme de autorizare prealabilă 
pentru transferul de garanţii de origine 
către sau dinspre alte state membre, în 
cazul în care acest lucru este necesar, 
pentru ca acestea să poată asigura o 
aprovizionare sigură şi echilibrată cu 
energie, să poată atinge obiectivele de 
mediu pe care se bazează sistemul lor de 
sprijin sau pentru a respecta obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă. Astfel de 
sisteme ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar, să fie proporţionate şi să nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

eliminat

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Amendamentul 220
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să poată 
stabili sisteme de autorizare prealabilă 
pentru transferul de garanţii de origine 
către sau dinspre alte state membre, în 

eliminat
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cazul în care acest lucru este necesar, 
pentru ca acestea să poată asigura o 
aprovizionare sigură şi echilibrată cu 
energie, să poată atinge obiectivele de 
mediu pe care se bazează sistemul lor de 
sprijin sau pentru a respecta obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă. Astfel de 
sisteme ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar, să fie proporţionate şi să nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. en

Justificare

The guarantees of origin are not tradable goods and cannot be transferred.

Amendamentul 221
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să poată 
stabili sisteme de autorizare prealabilă 
pentru transferul de garanţii de origine 
către sau dinspre alte state membre, în 
cazul în care acest lucru este necesar, 
pentru ca acestea să poată asigura o 
aprovizionare sigură şi echilibrată cu 
energie, să poată atinge obiectivele de 
mediu pe care se bazează sistemul lor de 
sprijin sau pentru a respecta obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă. Astfel de 
sisteme ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar, să fie proporţionate şi să nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

eliminat

Or. nl
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Justificare

It is not logical, in a European single market in gas, to permit the Member States to impose 
restrictions on the transfer of guarantees of origin between the Member States. Furthermore, 
such restrictions are not in line with the 3rd Energy Package, which seeks precisely to 
encourage cross-border trade in energy.

Amendamentul 222
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Statele membre ar trebui să poată 
stabili sisteme de autorizare prealabilă 
pentru transferul de garanţii de origine
către sau dinspre alte state membre, în 
cazul în care acest lucru este necesar, 
pentru ca acestea să poată asigura o 
aprovizionare sigură şi echilibrată cu 
energie, să poată atinge obiectivele de 
mediu pe care se bazează sistemul lor de 
sprijin sau pentru a respecta obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă. Astfel de 
sisteme ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar, să fie proporţionate şi să nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

(21) Statele membre ar trebui să poată 
stabili sisteme de autorizare prealabilă 
pentru transferul de certificate de 
contabilizare de transfer către sau dinspre 
alte state membre, în cazul în care acest 
lucru este necesar, pentru ca acestea să 
poată asigura o aprovizionare sigură şi 
echilibrată cu energie, să poată atinge 
obiectivele de mediu pe care se bazează 
sistemul lor de sprijin sau pentru a respecta 
obiectivele prevăzute de prezenta directivă. 
Astfel de sisteme ar trebui să se limiteze la
ceea ce este necesar, să fie proporţionate şi 
să nu constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. en

Justificare

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in this Directive for those Member States which want to opt-in for such a system. It is 
important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are for disclosure 
purposes only, and transfer accounting certificates, which is for target accounting purposes 
only.
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Amendamentul 223
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Odată ce sistemul de garanţii de 
origine a fost testat, Comisia ar trebui să 
analizeze necesitatea unor modificări 
suplimentare.

eliminat

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Amendamentul 224
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Odată ce sistemul de garanţii de 
origine a fost testat, Comisia ar trebui să 
analizeze necesitatea unor modificări 
suplimentare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 225
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Odată ce sistemul de garanţii de 
origine a fost testat, Comisia ar trebui să 
analizeze necesitatea unor modificări 
suplimentare.

eliminat

Or. en

Justificare

Recital not needed.

Amendamentul 226
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se evita interferenţele cu 
sistemele de sprijin acordate instalaţiilor 
existente şi pentru a se evita compensarea 
exagerată a producătorilor de energie 
regenerabilă, ar trebui ca numai 
garanţiile de origine emise pentru 
instalaţiile date în exploatare după data 
intrării în vigoare a prezentei directive 
sau pentru producţia datorată creşterii, 
după această dată, a capacităţii de energie 
regenerabilă a unei instalaţii, să fie 
transferabile între statele membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
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development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Amendamentul 227
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se evita interferenţele cu 
sistemele de sprijin acordate instalaţiilor 
existente şi pentru a se evita compensarea 
exagerată a producătorilor de energie 
regenerabilă, ar trebui ca numai 
garanţiile de origine emise pentru 
instalaţiile date în exploatare după data 
intrării în vigoare a prezentei directive 
sau pentru producţia datorată creşterii, 
după această dată, a capacităţii de energie 
regenerabilă a unei instalaţii, să fie 
transferabile între statele membre.

eliminat

Or. en

Justificare

The guarantees of origin are not tradable goods and cannot be transferred.

Amendamentul 228
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se evita interferenţele cu 
sistemele de sprijin acordate instalaţiilor 
existente şi pentru a se evita compensarea 
exagerată a producătorilor de energie 

eliminat
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regenerabilă, ar trebui ca numai 
garanţiile de origine emise pentru 
instalaţiile date în exploatare după data 
intrării în vigoare a prezentei directive 
sau pentru producţia datorată creşterii, 
după această dată, a capacităţii de energie 
regenerabilă a unei instalaţii, să fie 
transferabile între statele membre.

Or. en

Amendamentul 229
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se evita interferenţele cu 
sistemele de sprijin acordate instalaţiilor 
existente şi pentru a se evita compensarea 
exagerată a producătorilor de energie 
regenerabilă, ar trebui ca numai garanţiile 
de origine emise pentru instalaţiile date în 
exploatare după data intrării în vigoare a 
prezentei directive sau pentru producţia 
datorată creşterii, după această dată, a 
capacităţii de energie regenerabilă a unei 
instalaţii, să fie transferabile între statele 
membre.

(23) Pentru a se evita interferenţele cu 
sistemele de sprijin acordate instalaţiilor 
existente şi pentru a se evita compensarea 
exagerată a producătorilor de energie 
regenerabilă, ar trebui ca numai 
certificatele de contabilizare de transfer
emise pentru instalaţiile date în exploatare 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive sau pentru producţia datorată 
creşterii, după această dată, a capacităţii de 
energie regenerabilă a unei instalaţii, să fie 
transferabile între statele membre.

Or. en

Justificare

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in this Directive for those Member States which want to opt-in for such a system. It is 
important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are for disclosure 
purposes only, and transfer accounting certificates, which is for target accounting purposes 
only.
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Amendamentul 230
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Până acum s-a dovedit că lipsa unor 
reguli transparente şi a coordonării între 
diferitele organisme de autorizare 
împiedică utilizarea energiei regenerabile. 
Prin urmare, atunci când revizuiesc 
procedurile administrative de acordare a 
autorizaţiei de construire şi exploatare 
pentru instalaţiile care produc electricitate, 
încălzire şi răcire sau combustibili pentru 
transport din surse de energie regenerabile, 
autorităţile regionale şi locale ar trebui să 
ia în considerare structura specifică a 
sectorului energiei regenerabile. 
Procedurile de autorizare administrativă ar 
trebui raţionalizate cu termene clare pentru 
instalaţiile care utilizează energie din surse 
regenerabile. Normele şi orientările de 
planificare ar trebui adaptate pentru a lua în 
considerare instalaţiile de încălzire şi răcire 
şi de electricitate pe bază de energie 
regenerabilă care sunt rentabile şi 
ecologice.

(24) Până acum s-a dovedit că lipsa unor 
reguli transparente şi a coordonării între 
diferitele organisme de autorizare 
împiedică utilizarea energiei regenerabile. 
Prin urmare, atunci când revizuiesc 
procedurile administrative de acordare a 
autorizaţiei de construire şi exploatare 
pentru instalaţiile care produc electricitate, 
încălzire şi răcire sau combustibili pentru 
transport din surse de energie regenerabile, 
autorităţile regionale şi locale ar trebui să 
ia în considerare structura specifică a 
sectorului energiei regenerabile. Ar trebui 
instituit un singur organism responsabil 
pentru toate autorizaţiile necesare. Acest 
organism ar trebui să opereze la un nivel 
cât mai apropiat de proiecte, de preferinţă 
la nivel municipal sau regional.
Procedurile de autorizare administrativă ar 
trebui raţionalizate cu termene clare pentru 
instalaţiile care utilizează energie din surse 
regenerabile. Normele şi orientările de 
planificare ar trebui adaptate pentru a lua în 
considerare instalaţiile de încălzire şi răcire 
şi de electricitate pe bază de energie 
regenerabilă care sunt rentabile şi 
ecologice.

Or. en

Justificare

The rapid deployment of Renewable energies is often hindered by complicated procedures too 
many layers of decision power and a lack of concentration. A one-stop shopping approach is 
desirable. But this should not mean that it is necessary that the permission authority would 
only lie on the national level. In case municipalities have set their own RE development 
planning they need to be encouraged and they should maybe in cooperation with the next 
higher administrative level become the responsible concentrating authority.
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Amendamentul 231
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Până acum s-a dovedit că lipsa unor 
reguli transparente şi a coordonării între 
diferitele organisme de autorizare 
împiedică utilizarea energiei regenerabile. 
Prin urmare, atunci când revizuiesc 
procedurile administrative de acordare a 
autorizaţiei de construire şi exploatare 
pentru instalaţiile care produc electricitate, 
încălzire şi răcire sau combustibili pentru 
transport din surse de energie regenerabile, 
autorităţile regionale şi locale ar trebui să 
ia în considerare structura specifică a 
sectorului energiei regenerabile. 
Procedurile de autorizare administrativă ar 
trebui raţionalizate cu termene clare pentru 
instalaţiile care utilizează energie din surse 
regenerabile. Normele şi orientările de 
planificare ar trebui adaptate pentru a lua în 
considerare instalaţiile de încălzire şi răcire 
şi de electricitate pe bază de energie 
regenerabilă care sunt rentabile şi 
ecologice.

(24) Până acum s-a dovedit că lipsa unor 
reguli transparente şi a coordonării între 
diferitele organisme de autorizare 
împiedică utilizarea energiei regenerabile. 
Prin urmare, atunci când revizuiesc 
procedurile administrative de acordare a 
autorizaţiei de construire şi exploatare 
pentru instalaţiile care produc electricitate, 
încălzire şi răcire sau combustibili pentru 
transport din surse de energie regenerabile, 
autorităţile regionale şi locale ar trebui să 
ia în considerare structura specifică a 
sectorului energiei regenerabile. Ar trebui 
instituit un singur organism responsabil 
pentru toate autorizaţiile necesare.
Procedurile de autorizare administrativă ar 
trebui raţionalizate cu termene clare pentru 
instalaţiile care utilizează energie din surse 
regenerabile. Normele şi orientările de 
planificare ar trebui adaptate pentru a lua în 
considerare instalaţiile de încălzire şi răcire 
şi de electricitate pe bază de energie 
regenerabilă care sunt rentabile şi 
ecologice.

Or. en

Justificare

Renewable Energy often face a lot of administrative burden and due to many companies in the 
sector beeing SMEs this should be reduced as much as possible.
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Amendamentul 232
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la utilizarea energiei 
regenerabile în clădirilor noi şi renovate au 
condus la o creştere semnificativă a 
utilizării de energie regenerabilă. Aceste 
măsuri ar trebui încurajate într-un context 
european mai larg, promovând în acelaşi 
timp aplicaţii mai rentabile de energie 
regenerabilă în regulamentele şi codurile 
din domeniul construcţiilor.

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la utilizarea energiei 
regenerabile în clădirilor noi au condus la o 
creştere semnificativă a utilizării de energie 
regenerabilă. Aceste măsuri ar trebui 
încurajate într-un context european mai 
larg, promovând în acelaşi timp aplicaţii 
mai rentabile de energie regenerabilă în 
regulamentele şi codurile din domeniul 
construcţiilor.

Or. de

Justificare

The minimum requirements imposed by these rules and obligations should apply solely to new 
buildings.

Amendamentul 233
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la utilizarea energiei 
regenerabile în clădirilor noi şi renovate au 
condus la o creştere semnificativă a 
utilizării de energie regenerabilă. Aceste 
măsuri ar trebui încurajate într-un context 
european mai larg, promovând în acelaşi 
timp aplicaţii mai rentabile de energie 
regenerabilă în regulamentele şi codurile 

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la utilizarea energiei 
regenerabile în clădirilor noi au condus la o 
creştere semnificativă a utilizării de energie 
regenerabilă. Aceste măsuri ar trebui 
încurajate într-un context european mai 
larg, promovând în acelaşi timp aplicaţii 
mai rentabile de energie regenerabilă în 
regulamentele şi codurile din domeniul 
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din domeniul construcţiilor. construcţiilor.

Or. de

Justificare

The requirement for the use of renewables in refurbished buildings represents an excessive 
and disproportionate burden on property owners. The refurbishment itself generally results in 
the achievement of significant energy savings potential. Furthermore, some Member States 
have rules on the protection of historic monuments which are incompatible with the 
requirement to use renewable energy after refurbishment.

Amendamentul 234
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la utilizarea energiei 
regenerabile în clădirilor noi şi renovate 
au condus la o creştere semnificativă a 
utilizării de energie regenerabilă. Aceste 
măsuri ar trebui încurajate într-un context 
european mai larg, promovând în acelaşi 
timp aplicaţii mai rentabile de energie 
regenerabilă în regulamentele şi codurile 
din domeniul construcţiilor.

(26) La nivel naţional şi regional, regulile 
şi obligaţiile pentru cerinţele minime 
referitoare la energia regenerabilă în 
clădirile noi şi renovate au condus la o 
creştere semnificativă a energiei
regenerabile. Aceste măsuri ar trebui 
încurajate într-un context european mai 
larg, promovând în acelaşi timp construcţii
mai rentabile.

Or. en

Justificare

Use of renewable energies, including passive ones, has to be encouraged in the building 
sector. This must however be part of a comprehensive approach aiming at reducing the 
overall energy consumption in this sector as in each individual building whether is a new or a 
refurbished one.
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Amendamentul 235
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Deoarece preţurile combustibilului 
au crescut în ultima vreme, iar sărăcia 
datorată penuriei de energie afectează tot 
mai multe persoane în Comunitatea 
Europeană, ar trebui ca, în contextul 
promovării energiei din surse regenerabil, 
să fie luate în considerare costurile 
suportate de consumatori. Pentru a 
eradica sărăcia datorată preţurilor 
combustibilului, este nevoie de o abordare 
integrată, care să includă măsuri sociale 
şi protecţia consumatorilor vulnerabili, 
precum şi de ameliorări ale eficienţei 
energetice în gospodării şi de obiective de 
mediu pe termen lung de reducere a 
emisiilor de carbon.

Or. en

Amendamentul 236
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În Rezoluţia sa din 14 februarie 
2006, conţinând recomandări adresate 
Comisiei, privind încălzirea şi răcirea prin 
utilizarea surselor regenerabile de 
energie1, Parlamentul European a 
solicitat avantaje fiscale, sprijin pentru 
investiţiile directe, măsuri de 
reglementare şi alte mecanisme de 
promovare a utilizării sistemelor de 
energie regenerabilă şi a încălzirii şi 
răcirii urbane locale şi zonale folosindu-
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se energie regenerabilă.
_______________________________
1 JO C 280 E, 29.11.2006, p. 115.

Or. en

Justificare

In its resolution on the Promotion of RES of 14 February 2006, the European Parliament 
recognised the importance of district heating and cooling for the achievement of the EU 
target of 20% energy share from RES.

Amendamentul 237
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile.

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile şi a sistemelor hibride 
care combină energia convenţională şi 
sursele de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.
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Amendamentul 238
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile.

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile şi a sistemelor hibride 
care combină energia convenţională şi 
sursele de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Amendamentul 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile.

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile şi a sistemelor hibride 
care combină energia convenţională şi 
sursele de energie regenerabile.

Or. en
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Justificare

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Amendamentul 240
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea energiei din 
surse regenerabile.

(27) Ar trebui îndepărtate lacunele de 
informare şi formare, mai ales cele care 
afectează sectorul încălzirii şi răcirii, 
pentru a încuraja utilizarea atât a energiei 
din surse regenerabile, cât şi a 
tehnologiilor cu un înalt grad de 
rentabilitate.

Or. en

Justificare

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources.

Amendamentul 241
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
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instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să se aplice în 
continuare chestiunilor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, cum 
ar fi recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale instalatorilor necertificaţi 
într-un stat membru.

instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să reglementeze în 
continuare recunoaşterea calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate. În măsura în care se 
reglementează accesul la profesia de 
instalator sau exercitarea acesteia, 
condiţiile preliminare pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
sunt stabilite prin Directiva 2005/36/CE; 
aceste condiţii preliminare ar trebui să se 
aplice şi în cazul instalatorilor certificaţi 
într-un stat membru.

Or. de

Justificare

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.
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Amendamentul 242
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să se aplice în 
continuare chestiunilor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, cum 
ar fi recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale instalatorilor necertificaţi 
într-un stat membru.

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să reglementeze în 
continuare recunoaşterea calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate. În măsura în care se 
reglementează accesul la profesia de 
instalator sau exercitarea acesteia, 
condiţiile preliminare pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
sunt stabilite prin Directiva 2005/36/CE; 
aceste condiţii preliminare ar trebui să se 
aplice şi în cazul instalatorilor certificaţi 
într-un stat membru.

Or. de

Justificare

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
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equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Amendamentul 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să se aplice în 
continuare chestiunilor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, cum 
ar fi recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale instalatorilor necertificaţi 
într-un stat membru.

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să reglementeze în 
continuare recunoaşterea calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate. În măsura în care se 
reglementează accesul la profesia de 
instalator sau exercitarea acesteia, 
condiţiile preliminare pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
sunt stabilite prin Directiva 2005/36/CE; 
aceste condiţii preliminare ar trebui să se 
aplice şi în cazul instalatorilor certificaţi 
într-un stat membru.

Or. de
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Justificare

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Amendamentul 244
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să se aplice în 
continuare chestiunilor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, cum 
ar fi recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale instalatorilor necertificaţi
într-un stat membru.

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale ar trebui să reglementeze în 
continuare recunoaşterea calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate. În măsura în care se 
reglementează accesul la profesia de 
instalator sau exercitarea acesteia, 
condiţiile preliminare pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale 
sunt stabilite prin Directiva 2005/36/CE; 



AM\728452RO.doc 99/108 PE407.890v01-00

RO

aceste condiţii preliminare ar trebui să se 
aplice şi în cazul instalatorilor certificaţi 
într-un stat membru.

Or. de

Justificare

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Amendamentul 245
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Centralele electrice cu ciclu 
combinat prezintă cea mai bună 
combinaţie a avantajelor diverselor surse 
regenerabile de energie, fiind, în acelaşi 
timp, la fel de fiabile şi de eficiente ca şi 
centralele electrice tradiţionale de mari 
dimensiuni. Comisia ar trebui să 
furnizeze stimulente pentru dezvoltarea 
acestui tip de centrale electrice şi pentru 
continuarea cercetărilor în domeniu.  
Aceasta a permite utilizarea mai eficientă 
a cantităţii din ce în ce mai mare de 
energie produsă din surse regenerabile în 
Europa, dat fiind că centralele electrice 
cu ciclu combinat pot conecta şi canaliza 
energia produsă în întreaga Europă de 
centralele electrice eoliene, solare, 
hidroelectrice şi de biomasă.

Or. de
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Justificare

Combined cycle power stations are capable of combining the advantages and offsetting the 
disadvantages of renewable energy sources and thus of linking and channelling energy from 
wind and solar plants, which only produce energy subject to availability, together with top-up 
energy from biogas and hydroelectric power.

Amendamentul 246
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Deşi Directiva 2005/36/CE stabileşte 
cerinţe pentru recunoaşterea reciprocă a 
calificărilor profesionale, inclusiv pentru 
arhitecţi, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze că arhitecţii şi urbaniştii ţin 
seama în mod corespunzător de utilizarea 
energiei din surse regenerabile în 
planurile şi proiectele lor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să pună la 
dispoziţie orientări clare. Acest lucru 
trebuie să se realizeze fără a aduce atingere 
dispoziţiilor Directivei 2005/36/CE, în 
special articolelor 46 şi 49.

(29) Deşi Directiva 2005/36/CE stabileşte 
cerinţe pentru recunoaşterea reciprocă a 
calificărilor profesionale, inclusiv pentru 
arhitecţi, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze că arhitecţii şi urbaniştii ţin 
seama în mod corespunzător de combinaţia 
optimă dintre sursele de energie 
regenerabile şi tehnologiile cu un înalt 
grad de rentabilitate în planurile şi 
proiectele lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să pună la dispoziţie orientări 
clare. Acest lucru trebuie să se realizeze 
fără a aduce atingere dispoziţiilor 
Directivei 2005/36/CE, în special 
articolelor 46 şi 49.

Or. en

Justificare

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources.
Energy efficiency is essential to meet the 2020 targets. This is all the more important for 
buildings, since they offer important energy efficiency potential.
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Amendamentul 247
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Deşi Directiva 2005/36/CE stabileşte 
cerinţe pentru recunoaşterea reciprocă a 
calificărilor profesionale, inclusiv pentru 
arhitecţi, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze că arhitecţii şi urbaniştii ţin 
seama în mod corespunzător de utilizarea 
energiei din surse regenerabile în 
planurile şi proiectele lor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să pună la 
dispoziţie orientări clare. Acest lucru 
trebuie să se realizeze fără a aduce atingere 
dispoziţiilor Directivei 2005/36/CE, în 
special articolelor 46 şi 49.

(29) Deşi Directiva 2005/36/CE stabileşte 
cerinţe pentru recunoaşterea reciprocă a 
calificărilor profesionale, inclusiv pentru 
arhitecţi, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze că arhitecţii şi urbaniştii ţin 
seama în mod corespunzător de combinaţia 
optimă dintre sursele de energie 
regenerabile şi tehnologiile cu un înalt 
grad de rentabilitate în planurile şi 
proiectele lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să pună la dispoziţie orientări 
clare. Acest lucru trebuie să se realizeze 
fără a aduce atingere dispoziţiilor 
Directivei 2005/36/CE, în special 
articolelor 46 şi 49.

Or. en

Justificare

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Amendamentul 248
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Este necesară acordarea unui 
sprijin important pentru integrarea 
reţelelor de furnizare a energiei 
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regenerabile, precum şi pentru utilizarea 
sistemelor de stocare de energie 
intermitentă (cum ar fi bateriile) pentru o 
producţie „integrată” de energie 
regenerabilă.

Or. en

Justificare

The imbalance between the renewable energy supply and demand requires efficient 
intermediate energy storage capacity.

Amendamentul 249
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

The provisions should be extended to cover the production of gas from renewable energy 
sources, as well.
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Amendamentul 250
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Costurile racordării noilor producători 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile la reţeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente şi 
nediscriminatorii şi ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc reţelei, în special 
printr-un sistem specific de partajare a 
costurilor de racordare.

Or. it

Amendamentul 251
Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Producătorii de electricitate care 
doresc să exploateze potenţialul energiilor 
regenerabile în regiunile periferice ale 
Comunităţii, în special în zonele insulare 
şi în regiunile cu o densitate scăzută a 
populaţiei, ar trebui să beneficieze de 
costuri de conectare rezonabile. Acest 
lucru este menit să asigure că aceştia nu 
sunt dezavantajaţi în comparaţie cu 
producătorii din zone mai centrale, mai 
industrializate şi cu o mai mare densitate 
a populaţiei.

Or. en
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Justificare

The text of the Commission's proposal underlines that connection costs to the grid must be 
'transparent' and 'non-discriminatory'. This point is not questioned, but there is a risk of 
slippage, if there is a misinterpretation of the principle of 'non-discrimination'. Forbidding all 
policies not aimed at maintaining a level playing field will not take into account the special 
needs of isolated communities.

Amendamentul 252
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Organismul administrativ 
responsabil de supervizarea autorizării, 
certificării şi acordării de licenţe 
instalaţiilor de energie regenerabilă 
trebuie să ia decizii cu privire la proiectele 
specifice într-un mod obiectiv, 
transparent, nediscriminatoriu şi 
proporţional. Orice abuz sau povară 
creată în mod artificial în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă, cum ar fi 
clasificarea proiectelor referitoare la 
energia regenerabilă drept instalaţii care 
reprezintă un risc ridicat pentru sănătate, 
ar trebui, prin urmare, respinse.

Or. en

Justificare

Un-due administrative barriers towards the development of renewable energies must be 
forbidden.
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Amendamentul 253
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În anumite circumstanţe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul şi distribuţia electricităţii 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea şi siguranţa 
reţelei. În aceste circumstanţe, ar putea fi 
necesară compensarea financiară a 
acestor producători.

eliminat

Or. en

Justificare

There is no reason for such a recital.

Amendamentul 254
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În anumite circumstanţe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul şi distribuţia electricităţii 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea şi siguranţa reţelei. 
În aceste circumstanţe, ar putea fi 
necesară compensarea financiară a 
acestor producători.

(31) În anumite circumstanţe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul şi distribuţia electricităţii 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea şi siguranţa reţelei. 
În aceste circumstanţe, ar trebui să fie 
posibil să se ceară operatorului de reţea 
să analizeze posibilitatea creşterii 
capacităţii reţelei.

Or. de
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Justificare

Most Member States already promote the production of power from renewable sources by 
fixed feed-in payments paid by the public. In the case of electricity, for example, such fixed 
feed-in payments lead to price rises. If compensation is now also to be paid to cover cases 
where additionally produced electricity cannot be taken up into the grid – for example during 
a storm in the case of wind energy  – this too would further increase the price of electricity, 
but it would not serve the purpose of expanding the network.

Amendamentul 255
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Energia produsă de centralele 
eoliene offshore localizate în afara apelor 
teritoriale ar trebui trecută în contul 
statului membru de a cărui reţea sunt 
conectate.

Or. de

Justificare

In some Member States offshore wind farms will lie outside territorial waters. These power 
plants should also be taken into account.

Amendamentul 256
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 

(34) Producţia de biomasă destinată 
producţiei de energie ar trebui să fie 
durabilă din punct de vedere ecologic şi 
social. Biomasa destinată producţiei de 
energie care respectă întocmai obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă şi cei care 
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urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică. 

beneficiază de sistemele de sprijin 
naţionale ar trebui, prin urmare, să 
îndeplinească criteriile de durabilitate 
ecologică şi socială.

Or. en

Justificare

Environmental and social sustainability criteria should apply to all biomass applications.

Amendamentul 257
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică.

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere ecologic
şi să respecte legislaţia din domeniul 
muncii. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică şi să respecte 
convenţiile Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii privind drepturile lucrătorilor şi 
condiţiile de muncă.

Or. it

Justificare

Compliance with labour legislation should be an essential criterion, on a par with 
environmental sustainability, and ratification and implementation of the principal labour 
standards laid down by the ILO should be verified.
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Amendamentul 258
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică.

(34) Producţia de biomasă ar trebui să fie 
durabilă din punct de vedere ecologic. 
Biomasa care respectă întocmai obiectivele 
prevăzute de prezenta directivă şi cei care 
beneficiază de sistemele de sprijin 
naţionale ar trebui, prin urmare, să 
îndeplinească criteriile de durabilitate 
ecologică.

Or. en

Justificare

Why should only biofuels and bioliquids be environmentally sustainable and not other 
biomass?

Amendamentul 259
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică. 

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică şi socială. 

Or. en
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