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Amendamentul 260
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Introducerea criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili nu își va atinge obiectivul, 
dacă va conduce la obținerea de produse 
care nu îndeplinesc aceste criterii și care 
altfel ar fi fost utilizați ca și 
biocombustibili, utilizați la rândul lor ca 
și biolichide în cadrul sectoarelor de 
încălzire sau de electricitate. Din acest 
motiv, criteriile privind durabilitatea 
ecologică ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și biolichidelor în general.

eliminat

Or. en

Justificare

Criteria should not only apply to bioliquids and biofuels, but also to biomass in general which 
is also being used in the heating or electricity sectors.

Amendamentul 261
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Introducerea criteriilor de durabilitate 
ecologică pentru biocombustibili nu își va 
atinge obiectivul, dacă va conduce la 
obținerea de produse care nu îndeplinesc 

(35) Introducerea criteriilor de durabilitate 
ecologică pentru biocombustibili nu își va 
atinge obiectivul, dacă va conduce la 
obținerea de produse care nu îndeplinesc 
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aceste criterii și care altfel ar fi fost utilizați 
ca și biocombustibili, utilizați la rândul lor 
ca și biolichide în cadrul sectoarelor de 
încălzire sau de electricitate. Din acest 
motiv, criteriile privind durabilitatea 
ecologică ar trebui să se aplice, de 
asemenea, și biolichidelor în general.

aceste criterii și care altfel ar fi fost utilizați 
ca și biomasă sau biocombustibili, utilizați 
la rândul lor ca și biolichide în cadrul 
sectoarelor de încălzire sau de electricitate. 
Din acest motiv, criteriile privind 
durabilitatea ecologică ar trebui să se 
aplice, de asemenea, și biomasei și 
biolichidelor în general.

Or. de

Justificare

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other heating bioliquids and biomass.

Amendamentul 262
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(36) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a adresat Comisiei invitația de 
a propune o nouă directivă cuprinzătoare 
privind utilizarea tuturor surselor de 
energie regenerabile, care să conțină 
criterii și dispoziții destinate garantării 
utilizării și alimentării durabile cu toate 
formele de biomasă destinate producerii 
de energie. Prin urmare, astfel de criterii 
privind durabilitatea ar trebui incluse în 
prezenta directivă. Pentru a evita costurile 
suplimentare pentru economie și incoerența 
ecologică ce ar fi asociată cu o abordare 
inconsecventă, este esențial ca aceste 
criterii privind durabilitatea 
combustibililor de transport produși din 
biomasă să fie aliniate atât la prezenta 
directivă, cât și la Directiva 98/70/CE.



AM\728453RO.doc 5/113 PE407.891v01-00

RO

în 2010 să analizeze necesitatea includerii 
și a altor aplicații privind biomasa.

Or. en

Justificare

The sustainability criteria that are developed under this Directive must cover all solid, 
gaseous and liquid fuels which are produced from biomass for energy purposes. These 
criteria must be consistent with the ones set in other pieces of the EU legislation, in particular 
the Fuel Quality Directive for transport.

Amendamentul 263
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

All biomass applications should be included already.

Amendamentul 264
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.
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Amendamentul 265
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sl

Amendamentul 266
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 
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transformat în vederea cultivării materiilor 
prime pentru biocombustibili și alte 
biolichide, o parte a rezervelor de carbon 
va fi, în general, eliberat în atmosferă, 
ducând la formarea bioxidului de carbon. 
Efectul negativ privind emisia de gaze cu 
efect de seră care rezultă din aceasta ar 
putea diminua, chiar sever în anumite 
cazuri, efectul pozitiv asupra gazelor cu 
efect de seră al biocombustibililor sau al 
biolichidelor. Prin urmare, efectele 
complete privind emisiile de carbon ale 
unei astfel de conversii ar trebui luate în 
considerare la calcularea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
anumitor biocombustibili și ale altor 
biolichide. Acest lucru este necesar pentru 
a se asigura că la calcularea reducerii 
gazelor cu efect de seră pentru anumiți 
biocombustibili și alte biolichide se ia în 
considerare totalitatea efectelor privind 
emisiile de carbon ale utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide.

transformat în vederea cultivării materiilor 
prime pentru biomasă destinată producerii 
de energie, o parte a rezervelor de carbon 
va fi, în general, eliberat în atmosferă, 
ducând la formarea bioxidului de carbon. 
Efectul negativ privind emisia de gaze cu 
efect de seră care rezultă din aceasta ar 
putea diminua, chiar sever în anumite 
cazuri, efectul pozitiv asupra gazelor cu 
efect de seră al combustibililor produși din 
biomasă. Prin urmare, efectele complete 
privind emisiile de carbon ale unei astfel de 
conversii directe sau indirecte ar trebui 
luate în considerare la calcularea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

The sustainability criteria that are developed under this Directive must cover all solid, 
gaseous and liquid fuels which are produced from biomass for energy purposes. As regards 
the carbon saving threshold, it is however astonishing that the Commission has only provided 
the EP and the Council with carbon comparators figures related to liquid fuels from biomass 
only. Similar figures need to be set in this Directive for gaseous and solid biomass for energy.

Amendamentul 267
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 
transformat în vederea cultivării materiilor 

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 
transformat în vederea cultivării materiilor 
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prime pentru biocombustibili și alte 
biolichide, o parte a rezervelor de carbon 
va fi, în general, eliberat în atmosferă, 
ducând la formarea bioxidului de carbon. 
Efectul negativ privind emisia de gaze cu 
efect de seră care rezultă din aceasta ar 
putea diminua, chiar sever în anumite 
cazuri, efectul pozitiv asupra gazelor cu 
efect de seră al biocombustibililor sau al 
biolichidelor. Prin urmare, efectele 
complete privind emisiile de carbon ale 
unei astfel de conversii ar trebui luate în 
considerare la calcularea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale
anumitor biocombustibili și ale altor 
biolichide. Acest lucru este necesar pentru 
a se asigura că la calcularea reducerii 
gazelor cu efect de seră pentru anumiți 
biocombustibili și alte biolichide se ia în 
considerare totalitatea efectelor privind 
emisiile de carbon ale utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide.

prime pentru biomasă, o parte a rezervelor 
de carbon va fi, în general, eliberat în 
atmosferă, ducând la formarea bioxidului 
de carbon. Efectul negativ privind emisia 
de gaze cu efect de seră care rezultă din 
aceasta ar putea diminua, chiar sever în 
anumite cazuri, efectul pozitiv asupra 
gazelor cu efect de seră al biomasei. Prin 
urmare, efectele complete privind emisiile 
de carbon ale unei astfel de conversii ar 
trebui luate în considerare la calcularea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
a anumitor tipuri de biomasă. Acest lucru 
este necesar pentru a se asigura că la 
calcularea reducerii gazelor cu efect de 
seră se ia în considerare totalitatea 
efectelor privind emisiile de carbon ale 
utilizării biomasei.

Or. en

Justificare

Not only biofuels and bioliquids should be environmentally sustainable, but all sorts of 
biomass used.

Amendamentul 268
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 
transformat în vederea cultivării materiilor 
prime pentru biocombustibili și alte 
biolichide, o parte a rezervelor de carbon 
va fi, în general, eliberat în atmosferă, 
ducând la formarea bioxidului de carbon. 

(37) Dacă terenul care deține rezerve mari 
de carbon în sol sau în vegetație este 
transformat în vederea cultivării materiilor 
prime pentru biocombustibili și alte 
utilizări energetice, o parte a rezervelor de 
carbon va fi, în general, eliberată în 
atmosferă, ducând la formarea bioxidului 
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Efectul negativ privind emisia de gaze cu 
efect de seră care rezultă din aceasta ar 
putea diminua, chiar sever în anumite 
cazuri, efectul pozitiv asupra gazelor cu 
efect de seră al biocombustibililor sau al 
biolichidelor. Prin urmare, efectele 
complete privind emisiile de carbon ale 
unei astfel de conversii ar trebui luate în 
considerare la calcularea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
anumitor biocombustibili și ale altor
biolichide. Acest lucru este necesar pentru 
a se asigura că la calcularea reducerii 
gazelor cu efect de seră pentru anumiți 
biocombustibili și alte biolichide se ia în 
considerare totalitatea efectelor privind 
emisiile de carbon ale utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide.

de carbon. Efectul negativ privind emisia 
de gaze cu efect de seră care rezultă din 
aceasta ar putea diminua, chiar sever în 
anumite cazuri, efectul pozitiv asupra 
gazelor cu efect de seră al biomasei, al 
biocombustibililor sau al biolichidelor. Prin 
urmare, efectele complete privind emisiile 
de carbon ale unei astfel de conversii ar 
trebui luate în considerare la calcularea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
determinate de biomasă, de anumiți
biocombustibili și de alte biolichide. Acest 
lucru este necesar pentru a se asigura că la 
calcularea reducerii gazelor cu efect de 
seră se ia în considerare totalitatea 
efectelor privind emisiile de carbon ale 
utilizării biomasei, a biocombustibililor și 
a altor biolichide.

Or. sl

Amendamentul 269
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Pentru a preveni concurența pentru
alimente și hrană pentru animale și ținând 
seama de urgența cu care trebuie 
soluționată problema schimbărilor 
climatice și de posibilele consecințe 
negative importante în ceea ce privește 
gazele cu efect de seră ale schimbării 
indirecte a utilizării terenului, terenul 
folosit pentru producția de alimente și 
hrană pentru animale nu ar trebui
transformat în scopul producției de
combustibili pentru transport.
Combustibilii pentru transport produși 
din biomasă ar trebui limitați la producția 
provenind din deșeuri sau reziduuri, de pe 
terenuri nefolosite, degradate sau 
marginale fără o biodiversitate ridicată și 
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biocombustibili și alte biolichide. 
Inventarele stocurilor mondiale de carbon 
conduc la concluzia că zonele umede și 
zonele împădurite în permanență ar trebui
incluse în această categorie.

cu un avantaj net din punctul de vedere al 
emisiilor de gaze cu efect de seră sau din 
intensificarea productivității terenurilor 
care sunt deja ocupate de biomasă pentru 
combustibili pentru transport. Inventarele 
stocurilor mondiale de carbon conduc la 
concluzia că zonele umede și zonele 
împădurite în permanență ar trebui excluse 
din producția de biomasă destinată 
producerii de energie.

Or. en

Justificare

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.

Amendamentul 270
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

concluzia că, printre alte tipuri de 
terenuri, zonele umede și zonele 
împădurite în permanență ar trebui incluse 
în această categorie.

Or. en

Justificare

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.

Amendamentul 271
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.

Amendamentul 272
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring  compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Amendamentul 273
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Terenul cu rezerve mari de carbon 
în sol sau în vegetație ar trebui să nu fie 
utilizat nici pentru dezvoltarea altor 
proiecte privind energia regenerabilă, 
cum ar fi construirea de turbine eoliene și 
a drumurilor aferente acestora, inclusiv 
„drumuri plutitoare” și alte infrastructuri. 
Impactul unor astfel de proiecte asupra 
turbăriilor ar duce în mod inevitabil la 
secarea acestora pe suprafețe importante 
și la eliberarea în atmosferă a carbonului 
stocat, fapt ce ar duce la formarea de 
dioxid de carbon. 

Or. en

Justificare

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, 'floating roads' and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmopshere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.
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Amendamentul 274
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biomasa destinată 
producerii de energie și cererea din ce în 
ce mai mare la nivel mondial de 
combustibili pentru transport produși din 
biomasă nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
internaționale, ar trebui conservate. Mai 
mult, consumatorii din cadrul Comunității 
ar considera inacceptabil din punct de 
vedere moral ca intensificarea utilizării de 
combustibili produși din biomasă să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse.
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limite geografice adecvate în scopul 
definirii unor astfel de pășuni bogate în 
biodiversitate, în conformitate cu cele mai 
bune dovezi științifice disponibile și cu 
normele internaționale relevante.

Or. en

Justificare

The philosophy of the rapporteur's approach is to go for "go-categories", i.e. waste, residues, 
idle, marginal and degraded land and increase productivity of existing land for which 
transport fuels from biomass will be allowed rather to have a "no-go" categories as currently 
suggested by the Commission.

Amendamentul 275
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse. Criteriile alese consideră că un 

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

prime nu a afectat biodiversitatea. 
Criteriile alese consideră că o pădure este 
biodiversă atunci când este o pădure 
primară (conform definiției utilizate de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO) în 
evaluarea sa globală a resurselor 
forestiere) sau atunci când este protejată
prin legi naționale în scopul protejării 
naturii. Zonele în care are loc colectarea 
de produse forestiere altele decât lemnul 
sunt incluse aici, cu condiția ca impactul 
uman să fie redus. Este acceptabilă 
tăierea câtorva copaci. Alte tipuri de
păduri, astfel cum au fost definite de 
FAO, precum pădurile naturale 
modificate, pădurile semi-naturale și 
plantațiile, nu ar trebui considerate 
păduri primare. Mai mult, având în vedere 
natura foarte biodiversificată a anumitor 
pășuni, este de asemenea necesar ca 
biocombustibilii proveniți din materii 
prime cultivate pe astfel de terenuri să nu 
fie luați în considerare în cadrul 
stimulentelor prevăzute de prezenta 
directivă dacă acestea sunt recoltate într-
un mod care dăunează biodiversității. 
Comisia ar trebui să stabilească criterii 
și/sau limite geografice adecvate în scopul 
definirii unor astfel de pășuni bogate în 
biodiversitate, în conformitate cu cele mai 
bune dovezi științifice disponibile și cu 
normele internaționale relevante.

Or. en

Justificare

Forest undisturbed by significant human activity is an inaccurate term which has been used 
mainly for statistical purposes. There is no unambiguous interpretation as to which forests 
would belong to this category. The definition creates a risk that an unknown amount of 
sustainably managed forest in normal economic use could be regarded as untouched, 
biodiverse forest and could therefore not be counted towards the 10 per cent biofuel target.
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Amendamentul 276
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

terenuri cu un grad ridicat de 
biodiversitate, în conformitate cu cele mai 
bune dovezi științifice disponibile și cu 
normele internaționale relevante.

Or. en

Justificare

Probably other types of lands fall into the mentioned category, the possibility to exclude other 
types of land from biomass production should be open.

Amendamentul 277
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse. Criteriile alese consideră că un 
teren este biodivers atunci când nu este 
perturbat de o activitate umană 
semnificativă (conform definiției utilizate 
de Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, de Comisia 

Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biomasă, biocombustibili 
și alte biolichide și cererea din ce în ce mai 
mare la nivel mondial de biomasă,
biocombustibili și alte biolichide nu ar 
trebui să aibă ca efect încurajarea 
distrugerii terenurilor biodiverse. Aceste 
resurse epuizabile, a căror valoare pentru 
întreaga omenire este recunoscută prin 
diferite instrumente naționale, ar trebui 
conservate. Mai mult, consumatorii din 
cadrul Comunității ar considera 
inacceptabil din punct de vedere moral ca 
intensificarea utilizării de biomasă, de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biomasa, biocombustibilii și alte biolichide 
pot beneficia de stimulente numai atunci 
când se poate garanta că nu provin din 
terenuri biodiverse. Criteriile alese 
consideră că o pădure este biodiversă
atunci când nu este perturbată de o 
activitate umană semnificativă (conform 
definiției utilizate de Organizația 



PE407.891v01-00 20/113 AM\728453RO.doc

RO

Economică pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite și de Conferința 
ministerială privind protecția pădurilor în 
Europa) sau atunci când este protejat prin 
legi naționale în scopul protejării naturii. 
Mai mult, având în vedere natura foarte 
biodiversificată a anumitor pășuni, este de 
asemenea necesar ca biocombustibilii 
proveniți din materii prime cultivate pe 
astfel de terenuri să nu fie luați în 
considerare în cadrul stimulentelor 
prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar 
trebui să stabilească criterii și/sau limite 
geografice adecvate în scopul definirii unor 
astfel de pășuni bogate în biodiversitate, în 
conformitate cu cele mai bune dovezi 
științifice disponibile și cu normele 
internaționale relevante.

Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură, de Comisia Economică pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite și 
de Conferința ministerială privind protecția 
pădurilor în Europa) sau atunci când este 
protejată prin legi naționale în scopul 
protejării naturii. Mai mult, având în 
vedere natura foarte biodiversificată a 
anumitor pășuni, este de asemenea necesar 
ca biomasa și biocombustibilii proveniți 
din materii prime cultivate pe astfel de 
terenuri să nu fie luați în considerare în 
cadrul stimulentelor prevăzute de prezenta 
directivă. Comisia ar trebui să stabilească 
criterii și/sau limite geografice adecvate în 
scopul definirii unor astfel de pășuni 
bogate în biodiversitate, în conformitate cu 
cele mai bune dovezi științifice disponibile 
și cu normele internaționale relevante.

Or. sl

Amendamentul 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar and Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili și alte 
biolichide și cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili și alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
naționale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunității ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 
moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili și de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
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să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse.

să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii și alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
până în prezent biodiverse, a căror 
biodiversitate poate fi pusă în pericol.

Or. es

Justificare

By setting up and cultivating palm plantations, it is possible to create a niche in which to 
develop new biodiversity. The impact to avoid is the destruction of pre-existing biodiversity 
caused by planting in the wrong places.

Amendamentul 279
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Deși energia obținută din biomasă 
nu ar trebui produsă din materii prime 
care provin de pe terenuri bogate în 
biodiversitate sau de pe terenuri cu 
rezerve mari de carbon, cum ar fi pădurile 
primare, presiunea asupra pădurilor 
naturale ar putea fi oricum mare, ca o 
consecință neprevăzută a creșterii 
producției de biocombustibili. De 
exemplu, atunci când crește cererea de 
uleiuri vegetale, ca urmare a creșterii 
cererii de biomotorină, o posibilă 
consecință ar putea fi despădurirea 
terenurilor în scopul producerii de 
semințe de soia sau de ulei de palmier. În 
anumite cazuri, astfel de despăduriri pot 
avea loc chiar dacă acest lucru este ilegal 
conform reglementărilor naționale sau 
internaționale. Mai mult, presiunile de 
diferite feluri asupra terenurilor sunt o 
consecință inevitabilă a creșterii ponderii 
sau anvergurii oricărei activități a cărei 
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principală resursă este terenul. Cu toate 
acestea, este important ca UE să ofere 
stimulente pentru a minimaliza riscul 
unor astfel de consecințe; promovarea 
programelor de protecție a pădurilor 
tropicale, cum ar fi compensațiile pentru 
„despăduririle evitate”, ar trebui să fie, în 
special, o prioritate majoră pentru UE.

Or. en

Justificare

The term forest undisturbed by significant human activity should be replaced by primary 
forest, see justification in Recital 39. Biomass from continuously forested areas is not 
prohibited as long as the forest area is not destroyed and converted into other form of land to 
produce biofuels.

Amendamentul 280
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(40) În cazul în care materiile prime 
pentru biomasa destinată producerii de 
energie sunt produse în UE, acestea ar 
trebui să îndeplinească, pe lângă cerințele 
ecologice ale UE privind agricultura, 
criteriile care se aplică importurilor.

Or. en

Justificare

Same sustainability criteria must be applied to biomass for energy coming form third 
countries or being produced in the EU.
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Amendamentul 281
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 282
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(40) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se obțin din materii prime 
produse în UE, aceștia ar trebui să respecte 
și cerințele ecologice ale UE privind 
agricultura. Criterii similare ar trebui să se 
aplice la importurile din țări terțe atât timp 
cât acest lucru este fezabil din punct de 
vedere administrativ și tehnic.

Or. en

Justificare

As far as possible a level playing field on environmental requirements should apply between 
EU and non EU countries.
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Amendamentul 283
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
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appropriate method is used.

Amendamentul 284
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

All systems will provide market signals and rewards for the production of sustainable 
biofuels. Hence the European sustainability system for biofuels should not prescribe a method 
for managing information through the supply chain.  Flexibility will ensure that the most 
appropriate method is used.

Amendamentul 285
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Compliance method should must be applied to all biomass for energy.

Amendamentul 286
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Este în interesul Comunității să 
încurajeze elaborarea de acorduri 
multilaterale și bilaterale și de sisteme 
internaționale sau naționale voluntare 
privind stabilirea standardelor de producție 
pentru biocombustibilii și alte biolichide 
durabile și certificarea conformității 
producției de biocombustibili și alte 
biolichide cu aceste standarde. Din acest 
motiv, ar trebui să se adopte dispozițiile 
necesare pentru a decide că asemenea 
acorduri sau sisteme furnizează dovezi și 
date fiabile, cu condiția ca acestea să 
respecte standardele adecvate de fiabilitate, 
transparență și auditare independentă.

(42) Este în interesul Comunității să 
încurajeze elaborarea de acorduri 
multilaterale și de sisteme internaționale 
sau naționale voluntare privind stabilirea 
standardelor de producție pentru 
combustibili durabili pentru transport 
produși din biomasă și certificarea 
conformității producției de combustibili 
pentru transport produși din biomasă cu 
aceste standarde. Din acest motiv, ar trebui 
să se adopte dispozițiile necesare pentru a 
decide asupra procedurilor necesare 
pentru a garanta că asemenea acorduri sau 
sisteme furnizează dovezi și date fiabile, cu 
condiția ca acestea să respecte standardele 
adecvate de fiabilitate, transparență și 
auditare independentă.

Or. en

Justificare

To be consistent with the change of definition of 'biofuels'.
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Amendamentul 287
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Comisia și statele membre 
garantează că statele membre adoptă 
dispoziții pentru a proteja competitivitatea 
globală a sectoarelor mari consumatoare 
de energie, reducând taxele suplimentare 
legate de energia regenerabilă din cadrul 
cheltuielilor cu energia ale acestora.

Or. en

Justificare

European energy-intensive industries compete globally, i.e. prices for their goods and 
services are set on the world market. Hence they would be disadvantaged compared with their 
global competitors by the expected rise in electricity prices in Europe due to the cost of 
support for renewable energy. Energy-intensive industries should therefore be protected from 
burdens generated by any support scheme.

Amendamentul 288
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Este necesar să se stabilească norme 
clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite de la 
biocombustibili și alte biolichide și 
omologi ai combustibililor fosili.

(43) Este necesar să se stabilească norme 
clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite de la biomasa 
destinată producției de energie și omologi 
ai combustibililor fosili.

Or. en
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Justificare

The Commission has only provided the EP and the Council with carbon comparators figures 
related to liquid fuels from biomass only. Similar figures need to be worked out and set in this 
Directive for gaseous and solid biomass for energy if we want to cover all biomass for 
energy.

Amendamentul 289
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Este necesar să se stabilească norme 
clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite de la 
biocombustibili și alte biolichide și 
omologi ai combustibililor fosili.

(43) Este necesar să se stabilească norme 
clare pentru calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite de la 
biocombustibili și alte biolichide și 
omologi ai combustibililor fosili pe baza 
unor informații fizice și tehnice 
recunoscute și actuale.

Or. de

Justificare

To ensure that transparent and clear data are always available for the calculation of 
greenhouse gas emissions recognised and up-to-date calculation methods must be laid down.

Amendamentul 290
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Orice mecanism de sprijin pentru 
producția și consumul la scară mare de 
energie regenerabilă în transporturi, 
inclusiv stimulentele financiare, stabilit de 
statele membre, ar trebui să fie 
proporțional cu reducerea emisiilor de 
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gaze cu efect de seră. Mecanismele de 
sprijin ar trebui să promoveze în special 
biomasa, biocombustibilii și alte 
biolichide care conduc la realizarea unor 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră mai mari decât cele prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Support systems should incentivise high greenhouse gas emission savings. Member States 
should be allowed to impose further, additional sustainability criteria if necessary.

Amendamentul 291
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a evita apariția de costuri 
administrative disproporționate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
traiectoriile comune de producție ale 
biocombustibililor. Pentru biocombustibili 
și alte biolichide ar trebui să existe 
întotdeauna dreptul de a se propune 
nivelul de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră care se stabilește prin 
această listă. În cazul în care valoarea 
implicită pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră dintr-o traiectorie de 
producție se situează sub nivelul minim 
necesar al reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră, producătorii care doresc să 
demonstreze respectarea acestui nivel 
minim ar trebui să aibă obligația de a 
demonstra că emisiile efective din 
procesul lor de producție sunt mai mici 
decât cele presupuse la calcularea 
valorilor implicite.

(45) Pentru a evita apariția de costuri 
administrative disproporționate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
părți din traiectoriile comune de producție 
ale biocombustibililor. 
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Or. en

Justificare

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided.
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.

Amendamentul 292
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a evita încurajarea cultivării 
materiilor prime pentru biocombustibili și 
alte biolichide în locuri în care aceasta ar 
conduce la un nivel ridicat al emisiilor de 
gaze cu efect de seră, utilizarea valorilor
implicite pentru cultivare ar trebui 
limitată la regiuni unde un astfel de efect 
poate fi exclus în condiții de siguranță.

eliminat

Or. en

Justificare

All European production has to deliver original cultivation data. No defaults are provided.
Cultivation defaults values in Annex VII are only for from outside the EU.

Amendamentul 293
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Cerințele pentru un sistem de 
durabilitate a utilizărilor energetice ale 
biomasei, în afară de biolichide și 
biocombustibili, ar trebui analizate de 

eliminat
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Comisie până în anul 2010, luând în 
considerare necesitatea gestionării 
durabile a resurselor de biomasă.

Or. en

Justificare

There is no fundamental reason to wait for establishing sustainability criteria for all biomass 
for energy. Most of the sustainability criteria which would apply to the transports fuels and 
other liquids from biomass can be directly transposed to solid biomass immediately. The 
calculation of greenhouse gas emissions from solid biomass for energy and their fossil fuels 
comparators must however be elaborated in order to get a full set of criteria for all biomass 
for energy.

Amendamentul 294
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. sl

Amendamentul 295
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Cerințele pentru un sistem de 
durabilitate a utilizărilor energetice ale 
biomasei, în afară de biolichide și 

eliminat



AM\728453RO.doc 33/113 PE407.891v01-00

RO

biocombustibili, ar trebui analizate de 
Comisie până în anul 2010, luând în 
considerare necesitatea gestionării 
durabile a resurselor de biomasă.

Or. de

Justificare

Sustainability criteria should apply to all bio-energy sources. The framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.

Amendamentul 296
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(47) Ar trebui încurajată utilizarea 
eficientă și durabilă a biomasei obținută 
din reziduri forestiere și agricole, precum 
și din deșeuri urbane solide; culturile 
energetice ar trebui plantate doar în cazul 
în care s-a demonstrat prin analiză că 
folosirea terenurilor arabile în scopuri 
energetice este compatibilă cu folosirea 
lor în scopuri alimentare;

Or. it

Justificare

The use of biomass for energy purposes is essential, but it is also necessary to ascertain 
whether it might serve in any way to distort food price levels and to avert such distortion as 
might arise.
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Amendamentul 297
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Considerentul 47a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47a) Ar trebui încurajată utilizarea 
durabilă și rentabilă a biomasei ca sursă 
de energie. Având în vedere faptul că 
utilizarea biomasei în scopuri energetice 
ar putea conduce la distorsionarea pieței, 
la despăduriri, la consumul unor resurse 
de apă și la creșterea prețurilor 
alimentelor, este necesar să se creeze alte 
forme de biomasă disponibile în mod larg 
la nivel local, să se promoveze utilizarea 
acestora și să se permită pătrunderea lor 
pe piață.

Or. it

Justificare

To ensure that greater use of biomass for energy purposes will not pose risks in terms of 
higher food prices, mass deforestation, and water shortages, it is necessary to promote the 
use of other forms of biomass in plentiful supply at local level  and enable them to penetrate 
the market.

Amendamentul 298
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe 
piață a unor amestecuri cu conținut mai 
ridicat de biomotorină în motorină decât 
cele prevăzute de standardul EN590/2004.

eliminat



AM\728453RO.doc 35/113 PE407.891v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 299
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piață 
a unor amestecuri cu conținut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 5% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piață 
a unor amestecuri cu conținut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

Or. it

Amendamentul 300
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piață 
a unor amestecuri cu conținut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 7% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piață 
a unor amestecuri cu conținut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

Or. en

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.
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Amendamentul 301
Mechtild Rothe și Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe piață 
a unor amestecuri cu conținut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a energiilor ce provin din 
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor până în 2020, este necesar 
să se asigure introducerea pe piață a unor 
amestecuri cu conținut mai ridicat de 
biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

Or. en

Amendamentul 302
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a se asigura că 
biocombustibilii care diversifică gama de 
materii prime utilizate devin viabili din 
punct de vedere comercial, acești 
biocombustibili ar trebui să beneficieze de 
o ponderare suplimentară în cadrul 
obligațiilor naționale referitoare la 
biocombustibil.

eliminat

Or. en

Justificare

If allowed this extra bonus towards the renewables energy targets would create a loophole in 
the sense that the total amount of renewables energy produced will be reduced to the 
equivalent of the bonus given. The so-called second generation could better be promoted 
through a high greenhouse gas saving threshold such as the one suggested in this report, i.e. 
at least 60%, without jeopardising the RES targets.
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Amendamentul 303
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a se asigura că biocombustibilii 
care diversifică gama de materii prime 
utilizate devin viabili din punct de vedere 
comercial, acești biocombustibili ar trebui 
să beneficieze de o ponderare 
suplimentară în cadrul obligațiilor 
naționale referitoare la biocombustibil.

(49) Pentru a se asigura că biocombustibilii 
care diversifică gama de materii prime 
utilizate devin viabili din punct de vedere 
comercial, acești biocombustibili ar trebui 
să aibă obiective obligatorii diferențiate.

Or. en

Justificare

According to the Directive Proposal, biofuels obtained from wastes, residues, non-food 
cellulosic material and lingo-cellulosic material shall count double towards complying with 
national targets. However, this system proposed could mean a significantly smaller real 
amount of biofuels to be placed in the market. To avoid this secondary effect, we propose the 
promotion of these specific biofuels to be done following the model from the United States: a 
specific percentage of the target to be achieved through biofuels from those raw materials.

Amendamentul 304
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a se asigura că biocombustibilii 
care diversifică gama de materii prime 
utilizate devin viabili din punct de vedere 
comercial, acești biocombustibili ar trebui 
să beneficieze de o ponderare suplimentară 
în cadrul obligațiilor naționale referitoare 
la biocombustibil.

(49) Pentru a se asigura că biocombustibilii 
care diversifică gama de materii prime 
utilizate devin viabili din punct de vedere 
comercial, acești biocombustibili ar trebui 
să beneficieze de o ponderare suplimentară 
în cadrul obligațiilor naționale referitoare 
la biocombustibil și să fie promovați mai 
intens la nivel comunitar.
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Or. de

Justificare

Second-generation biofuels should receive greater support, to increase their efficiency over 
the next few years.

Amendamentul 305
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

The Member States already produce a number of reports, so we need to ensure that 
bureaucracy does not get out of hand.

Amendamentul 306
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 50a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Statele membre aplică, la nivel 
național, diferite mecanisme de sprijin 
pentru energia din surse regenerabile, 
care variază, de asemenea, în funcție de 
sectoarele energiei regenerabile. Pe 
termen lung, ar putea fi luat în 
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considerare un cadru comunitar 
armonizat în ceea ce privește regimurile 
de sprijin în oricare dintre sectoarele 
energiei regenerabile. [Până în decembrie 
2012] Comisia ar trebui să analizeze 
impactul regimurilor de sprijin existente 
și posibilitatea de a propune un regim de 
sprijin european armonizat și bazat pe 
principiile pieței pentru utilizarea energiei 
din surse regenerabile.

Or. en

Justificare

Reaching the RE-targets should be as cost-efficient as possible, but should also encourage the 
development of as many technologies as possible. Today 27 different national support 
schemes exist, and there is a risk that Member States outbid each other to reach their targets, 
making it more expensive than necessary to reach targets. It is important for investor 
confidence, that national support schemes are not abruptly altered. For this reason the 
Commission should assess existing support schemes and the possibility for introducing a 
harmonised market based scheme.

Amendamentul 307
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 50a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Pentru a garanta un cadru stabil pe 
viitor pentru dezvoltarea energiei 
regenerabile, Comisia ar trebui să 
publice, până cel târziu în 2016, o foaie de 
parcurs pentru energia regenerabilă 
pentru perioada de după 2020, care ar 
putea conține alternative de armonizare a 
regimurilor naționale de sprijin și de 
integrare deplină a energiei electrice din 
surse regenerabile și a biogazului în 
cadrul piețelor comunitare mai largi ale 
energiei electrice și ale gazului. 

Or. en
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Justificare

The renewable energy industry is a new industry and currently requires support but in due 
course it will need to be integrated into the wider energy market. The renewable energy 
industry will need to have plenty of time to adjust to possible regulatory changes beyond 
2020.

Amendamentul 308
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic – prin luarea în considerare a 
diferitelor costuri de producere a energiei 
din biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care 
necesită timp pentru a deveni competitive.

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja, pe o 
perioadă limitată de timp, utilizarea de 
biocombustibili care oferă beneficii 
suplimentare sau investițiile în acest 
domeniu – alocate pe baza unor capacități 
inerente documentate de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest 
lucru ar permite dezvoltarea unor lanțuri 
de producție a biocombustibililor mai 
eficiente.

Or. en

Justificare

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.
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Amendamentul 309
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic – prin luarea în considerare a 
diferitelor costuri de producere a energiei 
din biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care 
necesită timp pentru a deveni competitive.

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja, pe o 
perioadă limitată de timp, utilizarea de 
biocombustibili care oferă beneficii 
suplimentare sau investițiile în acest 
domeniu – alocate pe baza unor capacități 
inerente documentate de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest 
lucru ar permite dezvoltarea unor lanțuri 
de producție a biocombustibililor mai 
eficiente.

Or. en

Justificare

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented greenhouse gas 
performance benefits, i.e. inherent greenhouse gas emission reduction capabilities. This 
would fulfil the need to develop better performing biofuel production chains and open the 
door to advanced biofuel generations. Any support is temporary by definition and must ensure 
that the technology and investments can live on their own merits after a defined period of 
time.
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Amendamentul 310
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic, 
din alge, precum și din plante neirigate 
care cresc în zone aride pentru a combate 
deșertificarea – prin luarea în considerare 
a diferitelor costuri de producere a energiei 
din biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

Or. en

Justificare

Algae are potential sustainble future source for the production of biofuel.

Amendamentul 311
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
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legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic, 
din alge, precum și din plante neirigate 
care cresc în zone aride pentru a combate 
deșertificarea – prin luarea în considerare 
a diferitelor costuri de producere a energiei 
din biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja 
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

Or. en

Justificare

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.

Amendamentul 312
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre ar trebui să 
încurajeze utilizarea de biocombustibili 
care oferă beneficii suplimentare – inclusiv 
beneficii legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre ar trebui să 
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investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

încurajeze investițiile în dezvoltarea de 
tehnologii aferente energiei regenerabile 
care necesită timp pentru a deveni 
competitive.

Or. de

Justificare

Second-generation biofuels should receive greater support, to increase their efficiency over 
the next few years.

Amendamentul 313
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive.

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre ar trebui să 
încurajeze utilizarea de biocombustibili 
care oferă beneficii suplimentare – inclusiv
beneficii legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre ar trebui să 
încurajeze investițiile în cercetarea și 
dezvoltarea acestor tehnologii și a altor 
tehnologii aferente energiei regenerabile 
care necesită timp pentru a deveni 
competitive.

Or. en
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Amendamentul 314
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja
investițiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive. 

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre ar trebui să 
încurajeze utilizarea de biocombustibili 
care oferă beneficii suplimentare – inclusiv 
beneficii legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic –
prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenționali, pe de o 
parte, și a acestor biocombustibili care 
oferă și beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre ar trebui să 
încurajeze investițiile în dezvoltarea de 
tehnologii aferente energiei regenerabile 
care necesită timp pentru a deveni 
competitive. 

Or. en

Amendamentul 315
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Întrucât principalul obiectiv al 
măsurilor prevăzute la articolele 15 - 17 
din prezenta directivă constă în 
asigurarea bunei funcționări a pieței 
interne prin armonizarea condițiilor de 
durabilitate pe care biocombustibilii și 
alte biolichide trebuie să le îndeplinească 
în anumite scopuri și, astfel, prin 
facilitarea comerțului între statele 

(53) Întrucât principalul obiectiv al tuturor 
măsurilor prevăzute de prezenta directivă 
constă în protecția mediului, acestea se 
întemeiază pe articolul 175 alineatul (1) 
din tratat.
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membre cu biocombustibili și biolichide 
care respectă aceste condiții, aceste 
măsuri se bazează pe articolul 95 din 
tratat. Întrucât principalul obiectiv al 
tuturor celorlalte măsuri prevăzute de 
prezenta directivă constă în protecția 
mediului, acestea se întemeiază pe articolul 
175 alineatul (1) din tratat.

Or. en

Justificare

Article 175(1) is the sole appropriate legal basis. A dual basis is reserved for extreme cases 
where several goals are equally important; yet, here the main aim is environmental protection 
-the current Directive on Energy from Renewable Sources and the Biofuels Directive have 
also been adopted under Article 175(1). Besides, biofuels provisions do not principally aim to 
facilitate trade- as the prescribed standards are far from harmonised- but to define 
sustainability criteria.

Amendamentul 316
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile 
referitoare la durabilitate ecologică în ceea 
ce privește biocombustibilii și alte 
biolichide și competența de adapta 
conținutul energetic al combustibililor 
destinați transporturilor la progresul tehnic 
și științific. Deoarece măsurile respective 
au un caracter general și vizează 
modificarea unor elemente neesențiale din 
prezenta directivă prin adaptarea 
principiilor și a valorilor metodologice, 
acestea trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile de
durabilitate ecologică în ceea ce privește 
biocombustibilii și alte biolichide și 
competența de adapta conținutul energetic 
al combustibililor destinați transporturilor 
la progresul tehnic și științific. Deoarece 
măsurile respective au un caracter general 
și vizează modificarea unor elemente 
neesențiale din prezenta directivă prin 
adaptarea principiilor și a valorilor 
metodologice, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 



AM\728453RO.doc 47/113 PE407.891v01-00

RO

prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Decizia 1999/468/CE. Cu toate acestea, la 
determinare valorilor implicite utilizate la 
calcularea emisiilor de gaze cu efect de 
seră pe durata ciclului de viață al 
biocombustibililor și al altor biolichide, 
Comisia ar trebui să țină seama de 
valorile și datele obținute de Grupul 
Interguvernamental privind Schimbările 
Climatice (IPCC), în special în ceea ce 
privește emisiile de N2O. Ar trebui, de 
asemenea, să se asigure că utilizează 
valorile actualizate în ceea ce privește 
procesele industriale care intervin în 
ciclul de viață al biocombustibililor și al 
altor biolichide.

Or. fr

Justificare

Reducing greenhouse gas emissions must go hand in hand with strong sustainability criteria, 
but that will not be possible unless the method of calculation has been approved in all 
quarters. The IPCC is a world authority staffed by the foremost specialists. It would 
consequently be surprising if its data were not adopted, given that Germany, the Netherlands, 
the United Kingdom, and France have already elected to use them.

Amendamentul 317
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile 
referitoare la durabilitate în ceea ce 
privește biocombustibilii și alte biolichide
și competența de adapta conținutul 
energetic al combustibililor destinați 
transporturilor la progresul tehnic și 
științific. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general și vizează modificarea 

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile 
referitoare la durabilitatea ecologică și 
socială în ceea ce privește biomasa 
destinată producției de energie și 
competența de adapta conținutul energetic 
al combustibililor destinați transporturilor 
la progresul tehnic și științific. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general 
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unor elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin adaptarea principiilor și a 
valorilor metodologice, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

de aplicare și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale din prezenta directivă 
prin adaptarea principiilor și a valorilor 
metodologice, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Justificare

The sustainability criteria as well as the greenhouse gas calculator and the typical and 
default values in Annex VII for all biomass for energy must be evaluated regularly by the 
Commission in accordance with the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 318
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile 
referitoare la durabilitate în ceea ce 
privește biocombustibilii și alte biolichide 
și competența de adapta conținutul 
energetic al combustibililor destinați 
transporturilor la progresul tehnic și 
științific. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general și vizează modificarea 
unor elemente neesențiale din prezenta 
directivă prin adaptarea principiilor și a 
valorilor metodologice, acestea trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(55) În special, Comisiei ar trebui să i se 
confere competența de a adapta principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua dacă au fost respectate criteriile 
referitoare la durabilitatea ecologică și 
socială în ceea ce privește biocombustibilii 
și alte biolichide și competența de adapta 
conținutul energetic al combustibililor 
destinați transporturilor la progresul tehnic 
și științific. Deoarece măsurile respective 
au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din prezenta directivă prin adaptarea 
principiilor și a valorilor metodologice, 
acestea trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. en
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Amendamentul 319
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină și motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 7% a biocombustibililor în consumul de 
benzină și motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

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.
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Amendamentul 320
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină și motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 8% a energiei regenerabile utilizată în 
transporturi în fiecare stat membru până în 
anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre și, prin
urmare, având în vedere amploarea 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 321
Mechtild Rothe și Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global de 
energie din Comunitate și a unei ponderi de 
10% a biocombustibililor în consumul de 
benzină și motorină pentru transport în 

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi obligatorii de 20% a energiei din 
resurse regenerabile în cadrul consumului 
final global de energie din Comunitate și a 
unei ponderi obligatorii de 10% a energiei 
din surse regenerabile utilizată în sectorul 
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fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporționalității, 
enunțat în articolul menționat, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru atingerea acestor obiective.

transporturilor în fiecare stat membru până 
în anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea acțiunii, 
pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea acestor 
obiective.

Or. en

Justificare

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020. Additionally, this 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.

Amendamentul 322
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină și motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei ponderi 
de 10% a energiei din surse regenerabile 
utilizată în sectorul transporturilor în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
vedere amploarea acțiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunității, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 



PE407.891v01-00 52/113 AM\728453RO.doc

RO

prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. sl

Amendamentul 323
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Transpunerea unilaterală a 
măsurilor de protecție a mediului, cum ar 
fi directiva-cadru privind apa, pot pune în 
pericol obiective prioritare în domeniul 
mediului și al energiei, inclusiv protecția 
climei. Din acest motiv, programele 
legislative, în special în domeniul 
mediului, ar trebui să țină seama de 
consecințele utilizării energiei 
regenerabile și, pe cât posibil, să evite 
conflictele de interese.

Or. de

Justificare

In the interest of a coherent overall strategy for environment and energy policy the reciprocal 
effects of implementing the EU’s environmental and climate objectives  need respecting and 
conflicts avoiding.
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Amendamentul 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile și integrarea acesteia pe 
piața internă de energie a UE în vederea 
măririi gradului de siguranță în 
aprovizionare, de protecție a mediului, de 
competitivitate a UE, precum și a 
consolidării poziției de lider a UE în 
domeniul industrial. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii la nivel național și 
comunitar privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile în cadrul 
consumului de energie, pentru a garanta 
faptul că în 2020 cel puțin 20% din 
consumul final de energie în UE va fi 
acoperit din surse regenerabile și cel 
puțin 10% din consumul final de benzină 
și motorină în transport va proveni din 
astfel de surse. Directiva definește normele 
referitoare la protecția sistemelor 
naționale de sprijin și planurile de acțiune 
detaliate întocmite la nivel național cu 
privire la energia din surse regenerabile și 
creează mecanisme de flexibilitate între 
statele membre în scopul atingerii 
obiectivelor și în ceea ce privește 
procedurile administrative și racordarea 
infrastructurilor pentru energia din surse 
regenerabile. Prezenta directivă stabilește 
criteriile de durabilitate ecologică și 
socială pentru energia produsă din 
biomasă.

Or. es
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Amendamentul 325
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile, în scopul de a 
consolida sistemele naționale de sprijin 
existente în statele membre, combinându-
le în același timp într-o politică 
europeană în domeniul energiei care să 
fie tot mai independentă de țările terțe, să 
dispună de un grad sporit de siguranță în 
aprovizionare, de o competitivitate 
crescută, precum și de consolidarea 
poziției de lider a UE în domeniul 
industrial. Aceasta stabilește obiective 
obligatorii privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile în cadrul 
consumului de energie și pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile în Uniunea 
Europeană și în statele membre în parte. 
Prezenta directivă stabilește criteriile de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide.

Or. de

Justificare

It is of great importance for the EU’s future survival to achieve greater energy independence 
of third countries and thus increase security of energy supply as well as energy competition 
within Europe.
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Amendamentul 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile, în scopul de a 
consolida sistemele naționale de sprijin 
existente în statele membre, combinându-
le în același timp într-o politică 
europeană în domeniul energiei care să 
fie tot mai independentă de țările terțe, să 
dispună de un grad sporit de siguranță în 
aprovizionare, de o competitivitate 
crescută, precum și de consolidarea 
poziției de lider a UE în domeniul 
industrial. Aceasta stabilește obiective 
obligatorii privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile în cadrul 
consumului de energie și pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile în Uniunea 
Europeană și în statele membre în parte. 
Prezenta directivă stabilește criteriile de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide.

Or. de

Justificare

It is of great importance for the EU’s future survival to achieve greater energy independence 
of third countries and thus increase security of energy supply as well as energy competition 
within Europe.
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Amendamentul 327
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile și pentru integrarea 
acestora în cadrul pieței interne de 
energie. Scopul prezentei directive este de 
a crește ponderea energiei din surse 
regenerabile în ceea ce privește energia 
electrică, încălzirea și răcirea și 
transportul pentru a îndeplini obiectivul 
comunitar privind ponderea de cel puțin 
20% a energiei regenerabile până în 2020 
și, prin urmare, de a promova siguranța 
în aprovizionarea cu energie, a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, a
promova dezvoltarea tehnologică și a oferi 
oportunități de ocupare a forței de muncă 
și de dezvoltare regională, în special în 
zonele rurale. Aceasta stabilește obiective 
obligatorii privind ponderea globală și 
intermediară a energiei din surse 
regenerabile în cadrul consumului de 
energie și pentru ponderea energiei din 
surse regenerabile în transporturi. Directiva 
definește normele referitoare la garanțiile 
de origine, procedurile administrative și 
racordarea la rețele în ceea ce privește 
energia din surse regenerabile. Prezenta 
directivă stabilește criteriile de durabilitate 
ecologică pentru biocombustibili și alte 
biolichide.

Or. en

Justificare

The main purposes of this Directive have to be included.
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Amendamentul 328
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 329
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 

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

transporturi și pentru progresele în ceea ce 
privește eficiența energetică în transport.
Directiva definește normele referitoare la 
garanțiile de origine, procedurile 
administrative și racordarea la rețeaua 
electrică în ceea ce privește energia din 
surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabilește criteriile de durabilitate ecologică 
pentru biocombustibili și alte biolichide.

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 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

The scope of the sustainability criteria should be expanded beyond biofuels, which is a small 
part of renewable energy, to cover sustainable categories of renewable energy as well as all 
biomass use for energy.

Amendamentul 331
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabilește criteriile de durabilitate ecologică 
pentru biocombustibili și alte biolichide. 
Aceasta se bazează pe definițiile prevăzute 
în Directiva 2003/30/CE.  

Or. fr

Justificare

Continuity should be maintained in the definitions translated into practice by the succeeding 
directives.
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Amendamentul 332
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile
nefosile: eoliană, solară, geotermală, 
încălzire urbană, aerotermală, a valurilor, 
maremotrică, hidro (termală și 
hidroelectrică), nămoluri de epurare, 
biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, 
gaz provenit din instalațiile de epurare a 
apelor uzate și biogaz;

Or. de

Justificare

The definition of renewable energy sources should be updated and extended in the committee 
procedure in line with technical progress. For instance, sewage sludge and mixed fractions 
etc. are missing. Water can and should be used not only for hydropower but also as a heat 
source (as the medium for heat pumps).

Amendamentul 333
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Air, water, soil and wastewater sludge are also potential sources for renewable energies, 
particularly with regard to future innovations in energy generation in the renewable sector.

Amendamentul 334
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

The definition in the proposal includes energy sources that can be used for electricity 
production. As the Directive also targets heating and cooling from renewable energy sources, 
also the sources that can be used for cooling and heating shall be included. For the purpose 
of heating and cooling, thermal energy can be used from ground sources but also from air 
and water sources. Thus, besides geothermal energy, also aerothermal energy (= thermal 
energy from the air) and hydrothermal energy (= thermal energy from water) shall be taken 
into account for the purpose of the directive.

Amendamentul 335
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 

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

non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, osmoză salină, 
hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare 
a deșeurilor, gaz provenit din instalațiile de 
epurare a apelor uzate și biogaz;

Or. en

Justificare

Saline osmosis is a new technology which involves the generation of electricity from pressure 
differences obtained by osmosis between bodies of saline and fresh water. The potential for 
saline osmosis exists in particular where a river meets the sea. 

Amendamentul 336
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as a renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and whould also be explicitly recognised as a renewable energy.
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Amendamentul 337
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ambient air used by heat pumps should be explicitly recognised as renewable energy source 
in the Directive. This would bring the definition in line with the proposal to count ambient air 
or geothermal energy used by heat pumps towards the renewable energy target of a Member 
State. Osmotic power has potential to exploit the saline concentration gradient between sea 
water and freshwater, and should also be explicitly recognised as a renewable energy.

Amendamentul 338
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

Ambient air should be treated as a renewable energy source, since it is used for heat pumps.

Amendamentul 339
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, zăpadă, gaz de fermentare a 
deșeurilor, gaz provenit din instalațiile de 
epurare a apelor uzate și biogaz. Căldura 
reziduală, recuperată în urma proceselor 
enumerate în anexa X, care îndeplinește 
criteriile de eficiență enumerate în anexa 
Y, este, de asemenea, considerată o sursă 
regenerabilă în sensul prezentei directive;

Or. en

Justificare

A efficient way, within the RES directive, to avoid the perverse incentive to use primary 
energy instead of waste energy, is to define waste energy as a renewable for the scope of the 
directive, provided that predetermined efficiency criteria for the primary processes are met. 
Snow is used in some plants for cooling and therefore it should be included in the definition 
for renewable sources.

Amendamentul 340
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, 
gaz provenit din instalațiile de epurare a 
apelor uzate și biogaz, căldură reziduală 
provenită din procesul de cogenerare, 
răcirea naturală; prezenta definiție poate 
fi adaptată la progresul tehnic de către 
Comisie, acționând în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 21 alineatul (3);

Or. en

Justificare

“Waste heat” is surplus heat from electricity production or other industrial processes, and 
should be considered as energy from renewable source. “Natural cooling” refers to cooling 
from deep sea, lakes and rivers.

In order to take into account future development of new sources and technologies, the 
Commission should be authorised to amend the definition through a comitology procedure.

Amendamentul 341
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta definiție poate fi adaptată la 
progresul tehnic de către Comisie, 
acționând în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 21 alineatul (3);

Or. en

Justificare

Based on the Renewable Electricity Directive 2001/77 the definition of renewable energy does 
not cover several sources and technologies such as wastewater sludge. In order to take into 
account future development of new technologies the Commission should be authorised to 
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amend the definition through a Comitology procedure.

Amendamentul 342
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta definiție trebuie să reflecte 
progresul tehnic și poate fi modificată de 
către Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 21 
alineatul (3);

Or. de

Justificare

To take account of the development of new technologies the Commission should be able to 
amend the definition through a comitology procedure.

Amendamentul 343
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „energie aerotermală” înseamnă 
energie stocată sub formă de căldură în 
aer;

Or. en

Justificare

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Aerothermal energy” refers to the thermal energy present in the air (the earth’s 
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atmosphere).

Amendamentul 344
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „energie geotermală” înseamnă 
energia stocată sub formă de căldură sub 
stratul solid al suprafeței terestre;

Or. en

Justificare

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.

“Geothermal energy” refers to the thermal energy present in the ground beneath the earth’s 
solid surface.

Amendamentul 345
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) „energie hidrotermală” înseamnă 
energie stocată sub formă de căldură în 
apele de suprafață;

Or. en

Justificare

EU law does not have a harmonized definition of aerothermal, geothermal and hydrothermal 
energy. Therefore, the Directive should provide such definitions.
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“Hydrothermal energy” refers to the thermal energy present in surface water (such as rivers, 
lakes or sea).

Amendamentul 346
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „biomasă” înseamnă materiale 
biologice care nu sunt total descompuse 
sau petrificate;

Or. en

Justificare

Biomass has been defined in a restrictive manner by listing sector products and wastes of 
which are to be considered as biomass. A broader and more generic definition would ensure 
that different types of biomass would be covered too.

Amendamentul 347
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „biomasă” înseamnă materiale 
biologice care nu sunt total descompuse 
sau petrificate;

Or. en
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Justificare

The definition of "biomass" is too narrow excluding some/new renewables (like algae). Wider 
definition would make it possible to perceive defferent types of biomass. In ecology biomass is 
defined as organic matter.

Amendamentul 348
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 349
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Peat is the biodegradable fraction of partially decayed vegetation matter and an important 
renewable energy source in many European countries such as Ireland, Finland, Estonia, UK 
(Scotland), Poland, northern Germany, the Netherlands, Sweden and Denmark.

Amendamentul 350
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Algy is a growing source of energy, therefore the term "aquaculture" should be included in 
the article. 

Amendamentul 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

The definition of biomass in the Commission proposal does not include products from 
aquaculture, one example being seaweed, regarded as a potentially valuable raw material for 
the manufacture of second-generation biodiesel.

Amendamentul 352
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „biomasă” înseamnă fracțiunea 
biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanțe vegetale și animale), silvicultură 
și industriile conexe, precum și fracțiunea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și 
municipale și francțiunea care poate fi 
transformată în gaz prin intermediul unui 
proces la temperaturi ridicate; 

Or. it

Justificare

The amendment merely completes the definition of biomass given in the text.

Amendamentul 353
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanțe vegetale și animale), silvicultură 
și industriile conexe, precum și fracțiunea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și 
municipale, de origine non-fosilă;

Or. en

Justificare

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excludinig the by-products of the mineral refinery process.

Amendamentul 354
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

To avoid any confusion regarding the scope of the Directive, the definition of biomass should 
be clarified by specifically excluding the by-products of the mineral refinery process.
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Amendamentul 355
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice industriei de prelucrare, 
transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, 
agriculturii, silviculturii și pescuitului, 
inclusiv consumul de energie și căldură 
realizat de către sectorul energetic pentru 
producția de electricitate și căldură, 
inclusiv pierderile de electricitate și căldură 
pe parcursul distribuției;

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice consumatorului final, inclusiv 
consumul de energie și căldură realizat de 
către sectorul energetic pentru producția de 
electricitate și căldură, inclusiv pierderile 
de electricitate și căldură pe parcursul 
distribuției;

Or. en

Justificare

Final consumer´ is a totally inclusive category.

Amendamentul 356
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice industriei de prelucrare, 
transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, 
agriculturii, silviculturii și pescuitului, 
inclusiv consumul de energie și căldură 
realizat de către sectorul energetic pentru 
producția de electricitate și căldură, 
inclusiv pierderile de electricitate și 
căldură pe parcursul distribuției;

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice industriei de prelucrare, 
transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, 
agriculturii, silviculturii și pescuitului;

Or. de
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Justificare

The calculation of final consumption should be based on a parallel harmonisation of 
international terminology and statistics.

Amendamentul 357
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică, din care cel 
puțin 50% provine din căldură reziduală, 
cogenerare sau surse regenerabile, sub 
formă de abur, apă fierbinte sau lichide 
răcite, de la o sursă centrală de producție, 
printr-o rețea, către unul sau mai mulți 
consumatori;

Or. de

Justificare

Energy is used not only in buildings but also in industrial plants that may not be covered by 
the term ‘buildings’. To avoid interpretive variations the neutral term ‘consumer’ should be 
used.

Amendamentul 358
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri sau către un client 
din sectorul industrial, în scopul utilizării 
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spațiilor sau a proceselor; acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

Or. de

Justificare

It should be clear that this definition covers the use of heating and cooling for industrial 
customers.

Amendamentul 359
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor sau pentru 
producerea de apă caldă curentă;

Or. en

Justificare

District heating does not only serve for space, or process heating or cooling but also for 
preparation of tap water. By covering these demands, district heating contributes to substitute 
fossil fuels.
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Amendamentul 360
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

„încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor sau pentru 
încălzirea apei calde;

Or. en

Justificare

District heating is widely used for heating of hot water. This must also be included in the 
directive.

Amendamentul 361
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor sau pentru 
încălzirea apei;

Or. en
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Justificare

District heating is not only used for space of process heating or cooling but also for water 
heating in buildings.

Amendamentul 362
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuția de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producție, printr-o rețea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spațiilor sau a proceselor sau pentru 
încălzirea apei;

Or. en

Justificare

District heating is not only used for space of progress heating or cooling but also for water 
heating in buildings.

Amendamentul 363
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „căldura solului” înseamnă energia 
solară stocată în partea superioară a 
scoarței terestre și recuperată din roci, 
apă și soluri moi. 

Or. sv
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Justificare

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock. 
Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.

Amendamentul 364
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) „energie geotermală” înseamnă 
energia produsă ca urmare a unui proces 
geologic și stocată sub formă de căldură 
sub stratul solid al suprafeței terestre.

Or. sv

Justificare

Different techniques are used for recovering heat energy from the ground and from bedrock.
Since several Member States apply different environmental impact assessment and 
authorisation procedures depending on whether the heat recovered is ground heat (stored 
solar energy) or geothermal energy of geological origin, a distinction should be drawn in the 
definitions.

Amendamentul 365
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) „biocombustibili” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 
din biomasă în conformitate cu anexa VII;

Or. de
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Justificare

The definitions in Article 2 of Directive 2003/30 should be taken over to ensure continuity and 
legal certainty, The definition of bioethanol should be brought into line with the applicable 
nomenclature.

Amendamentul 366
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) „biocombustibili” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 
din biomasă1;

____________
1Subcategoriile de biocombustibili sunt definite în 
conformitate cu Directiva 2003/30/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 8 
mai 2003 de promovare a utilizării 
biocombustibililor și a altor combustibili 
regenerabili pentru transport.

Or. en

Justificare

Specific definitions concerning biofuels are given in Directive 2003/30/EC and should be 
referred to as a footnote.

Amendamentul 367
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „biocombustibil celulozic”:
biocombustibil obținut din orice tip de 
celuloză, hemiceluloză sau lignină, 
produse din biomasă regenerabilă;
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Or. en

Amendamentul 368
Henrik Lax

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „zone umede” înseamnă terenuri 
permanent acoperite sau saturate cu apă;

Or. en

Justificare

Since wetland is part of the sustainability criteria described in article 15 it must be defined. 
However, there are soils which are not classified as wetlands but may be covered by water for 
a significant part of the year, especially if the weather conditions are wet. Therefore only 
permanent water coverage can be accepted as a criteria for wetland.

Amendamentul 369
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „teren nefolosit, degradat sau 
marginal” înseamnă terenul care nu este 
și nici nu a fost pădure sau teren umed 
din 1990, care nu are o valoare de 
conservare ridicată și nici nu se află în 
vecinătatea imediată a unei astfel de zone, 
în cadrul unor zone naturale de valoare 
sau protejate de guvern, și care nu a fost 
folosit în scopuri agricole timp de cel 
puțin 10 ani; totuși, această perioadă 
poate fi mai scurtă sau mai lungă în 
funcție de localizarea terenului în nordul 
sau în sudul Europei și având în vedere 
factori precum altitudinea, zona climatică 



AM\728453RO.doc 81/113 PE407.891v01-00

RO

sau flora și fauna tradiționale.

Or. sv

Justificare

What is regarded as idle, degraded or marginal land differs from one Member State to 
another, as does the reason for which particular types of land are assigned to this category. 
The restrictions imposed in the report are not viable in countries with a natural forest growth 
cycle of some 100-120 years. Consequently the northern parts of Scandinavia (which make up 
around 50% of these countries) cannot be counted as 'degraded land'.  In some parts of 
Europe, the land is allowed to recover for long periods in order to preserve traditional flora 
and fauna.

Amendamentul 370
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g)„garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile;

(g) „garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile și 
poate fi transferată în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive;

Or. de

Justificare

The transferability of guarantees of origin should be a standard requirement, to enable EU 
objectives to be achieved at the lowest possible cost to the citizen. Rules on cases where 
trading in guarantees of origin adversely affects a Member State’s security of supply are laid 
down in Article 9.
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Amendamentul 371
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile;

(g) „garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile 
durabile;

Or. en

Amendamentul 372
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „certificat de contabilizare de 
transfer (TAC)” înseamnă un document 
electronic marcat în mod special, care 
dovedește că a fost produsă o anumită 
cantitate de energie din surse regenerabile 
și că aceasta poate contribui la atingerea 
obiectivelor obligatorii în statul membru 
care a emis documentul sau în alte state 
membre;

Or. de

Justificare

The sole purpose of transfer certificates is to be counted towards targets and they are not 
comparable with guarantees of origin.
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Amendamentul 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat intervenției pe piață a unui stat 
membru, destinat să ajute energia din 
surse regenerabile să găsească o piață prin 
reducerea costurilor de producție ale 
acestei energii, prin creșterea prețului la 
care aceasta poate fi vândută sau prin 
mărirea, prin intermediul unor obligații 
referitoare la energia regenerabilă sau în 
alt mod, a volumului achiziționat de acest 
tip de energie;

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat acțiunii unui stat membru care 
vizează crearea sau consolidarea 
stimulentelor pentru creșterea utilizării 
energiei din surse regenerabile. Sistemele 
de sprijin naționale includ, în special, 
obligațiile privind energia din surse 
regenerabile, ajutorul pentru investiții, 
scutirile sau deducerile fiscale, 
rambursările fiscale și sistemele de sprijin 
direct al prețurilor, în special regimurile 
de prime și de tarife de achiziție;

Or. es

Justificare

Support schemes for renewables are of crucial importance firstly because they have enabled 
these sources to gain the place which they now occupy in the EU and secondly because they 
are central to future development. They therefore need to be properly defined and taken duly 
into consideration in the directive.

Amendamentul 374
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat intervenției pe piață a unui stat 
membru, destinat să ajute energia din surse 
regenerabile să găsească o piață prin 
reducerea costurilor de producție ale 
acestei energii, prin creșterea prețului la 
care aceasta poate fi vândută sau prin 
mărirea, prin intermediul unor obligații 

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem 
destinat să ajute energia din surse 
regenerabile să găsească o piață prin 
reducerea costurilor de producție ale 
acestei energii, prin creșterea prețului la 
care aceasta poate fi vândută sau prin 
mărirea, prin intermediul unor obligații 
referitoare la energia regenerabilă sau în alt 
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referitoare la energia regenerabilă sau în alt 
mod, a volumului achiziționat de acest tip 
de energie;

mod, a volumului achiziționat de acest tip 
de energie. Aceste tipuri de sisteme de 
sprijin includ angajamente privind cotele 
cu certificate ecologice comercializabile, 
ajutoare pentru investiții, scutiri sau 
avantaje fiscale, rambursări fiscale și 
sisteme de sprijin direct al prețurilor, în 
special sisteme de rambursare și de prime;

Or. de

Justificare

Specific support for and promotion of renewable energy technologies should be provided by 
means of national feed-in tariffs.

Amendamentul 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „certificat de transfer” înseamnă un 
document electronic marcat în mod 
special care dovedește că s-a produs o 
anumită cantitate de energie din surse 
regenerabile, precum și că obiectivele 
statelor membre au fost atinse;

Or. de

Justificare

Die The transfer certificate should serve as proof by Member States of the proportion of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.
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Amendamentul 376
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „instalații noi” înseamnă instalații 
care produc energie din surse 
regenerabile și care și-au început 
activitatea după intrarea în vigoare a 
directivei sau care folosesc drept 
combustibil biomasa în locul surselor de 
energie convenționale după intrarea în 
vigoare a directivei sau instalații a căror 
capacitate de producție a fost mărită după 
intrarea în vigoare a directivei.

Or. de

Justificare

A definition of ‘new plants’ simplifies the text and allows for a change in energy sources and 
capacity increases.

Amendamentul 377
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendamentul

(ia) „instalație de cogenerare” înseamnă 
o instalație care produce energie electrică 
și termică sub formă de abur, apă 
fierbinte sau lichide răcite pentru 
încălzirea sau răcirea spațiilor sau pentru 
încălzirea, răcirea sau producția de aburi 
pentru procese industriale.

Or. fr
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Justificare

Cogeneration plants are already essential for the Member States’ energy systems and their 
role is destined to become even more important in the years ahead as the proportion of 
energy from biomass continues to grow. Cogeneration plants are highly efficient (easily 
outperforming conventional thermal power stations or industrial or domestic boilers) and 
offer very interesting prospects for use in combination with biomass or biogas.

Amendamentul 378
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „certificat comercializabil pentru 
biocombustibili” înseamnă un document 
electronic care are funcția de a furniza 
dovada că o cantitate dată de 
biocombustibil, în termeni energetici, care 
îndeplinește criteriile relevante de 
durabilitate menționate la articolul 15, a 
fost furnizată pe o piață comunitară în 
vederea consumul în domeniul 
transportului.

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.
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Amendamentul 379
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „biometan” înseamnă metan produs 
din surse regenerabile, îmbunătățit pentru 
a ajunge la calitatea gazelor naturale.

Or. en

Justificare

Biomethane (methane produced from renewable sources, that is upgraded to natural gas 
quality) is included in the definition of biofuels, it is constantly overlooked.

Amendamentul 380
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „teren cu valoare de conservare 
ridicată” înseamnă
- zone ce conțin concentrații importante 
pe plan internațional, regional sau 
național, de elemente ale biodiversității 
(de exemplu endemism, specii pe cale de 
dispariție, refugii);
- suprafețe de peisaj largi importante pe 
plan internațional, regional sau național, 
pe care există, sub forma de distribuție și 
în abundența lor naturale, populații 
viabile de toate sau aproape toate speciile 
ce se găsesc acolo în mod natural;
- zone care se află în cadrul unor 
ecosisteme rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție sau care conțin astfel de 
ecosisteme;
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- zone care oferă serviciile de bază ale 
naturii în situații critice (de exemplu 
protecția bazinelor hidrografice, 
combaterea eroziunilor);
- zone care au un rol esențial în 
satisfacerea nevoilor de bază a 
comunităților locale (de exemplu 
subzistența, sănătatea);
- zone care au un rol decisiv pentru 
identitatea culturală tradițională a 
comunităților locale (zone cu semnificație 
culturală, ecologică, economică sau 
religioasă, identificate în colaborare cu 
respectivele comunități locale);

Or. en

Justificare

A definition of High Conservation Value land is needed for Article 15.3. The High 
Conservation Value framework was originally developed by Forest Stewardship Council (now 
included in the FSC certification scheme) and provides a robust framework for identifying 
lands of high conservation value that may or may not be protected under national legislation 
or international conventions.

Amendamentul 381
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „subsectoare de transport” înseamnă 
transportul feroviar, rutier și fluvial. 

Or. de

Justificare

Under the ‘polluter pays’ principle (EC Treaty, Title XIX, Article 174 (2)) transport operators 
which currently cause the highest consumption of fossil energy and the highest emissions of 
CO2 should contribute most to increasing the proportion of renewable energy. A definition of 
transport subsectors is needed to ensure that the burden-sharing is fair and transparent.
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Amendamentul 382
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) „distribuitor de combustibil” 
înseamnă persoana juridică care 
distribuie combustibilul pentru 
transportul rutier pe piața de consum, în 
general la punctele vamale.

Or. en

Justificare

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Amendamentul 383
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ic (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) „furnizor de biocombustibil” 
înseamnă persoana juridică care produce 
biocombustibilul fie pe teritoriul Uniunii 
Europene, fie în afara acestuia pentru 
exportul către Uniunea Europeană.

Or. en
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Justificare

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance. The 
biofuel provider is directly engaged in the biofuel supply chain so has access to all the data 
on GHG/sustainability so should be accountable. Clear accountability reinforces ownership, 
compliance and data integrity.

Amendamentul 384
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera id (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(id) „bilanțul masei” înseamnă metoda 
prin care se poate demonstra că lotul de 
materie primă sau biocombustibil în 
cauză a fost retras dintr-o rezervă fizică în 
care a fost adăugată în prealabil materia 
primă sau biocombustibilul ale căror 
caracteristici în ceea ce privește 
durabilitatea sunt descrise în 
documentația aferentă și că respectiva 
cantitate retrasă de materie primă sau 
biocombustibil la care se referă 
documentația în cauză nu depășește 
cantitatea adăugată.

Or. en

Justificare

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.
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Amendamentul 385
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ie (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ie) „metoda certificatelor negociabile” 
înseamnă metoda prin care se poate 
demonstra că o cantitate de materie primă 
sau biocombustibil egală cu cantitatea din 
lotul în cauză și care are caracteristicile 
de durabilitate descrise în cadrul 
documentației aferente a fost produsă 
undeva pe glob și că documentația în 
cauză nu a avut și nu va avea legătură cu 
nici un alt lot de biocombustibil în 
vederea verificării durabilității.

Or. en

Justificare

These are the definition proposed by the Commission in SEC (2008)85 Vol II (Commission 
staff working document). The European sustainability system for biofuels should recognize 
the two practical systems for managing information through the supply chain (mass balance, 
book and claim) and not prescribe one single method. Flexibility should be given to operators 
to ensure that the most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that 
sustainable biofuels are produced in the most cost-effective way.

Amendamentul 386
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective privind utilizarea energiei din 
surse regenerabile

Obiective și măsuri privind utilizarea 
energiei din surse regenerabile

Or. en
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Amendamentul 387
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
obiectivul lor global pentru ponderea de 
energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A, în vederea asigurării realizării 
obiectivului obligatoriu privind ponderea 
de cel puțin 20% de energie din surse 
regenerabile în consumul final de energie 
din Comunitate în 2020.

Or. en

Justificare

The European Council of March 2007 agreed upon setting a binding target of 20% renewable 
energy by 2020.

Amendamentul 388
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei obținută din surse 
regenerabile în cadrul consumului final de 
energie în 2020 reprezintă cel puțin 
obiectivul lor global pentru ponderea de 
energie obținută din surse regenerabile în 
anul respectiv, conform celor prevăzute în 
coloana a treia din tabelul de la anexa I 
partea A, cu condiția ca acest lucru să 
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partea A. poată fi realizat într-un mod durabil.

Or. en

Justificare

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Amendamentul 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Două sau mai multe state membre pot 
îndeplini în comun obiectivele menționate 
în anexa I, partea A, pentru a beneficia de 
efectele de sinergie.
(a) În acest sens, statele membre pot crea 
un sistem care să permită persoanelor să 
transfere părților terțe certificate de 
contabilizare de transfer (TAC), acestea 
putând contribui la atingerea obiectivelor 
naționale în conformitate cu articolul 10.
(b) Două sau mai multe state membre pot 
decide să transfere între ele energie din 
surse regenerabile în scopuri statistice, 
pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor lor naționale.
(c) Statele membre pot decide să pună în 
aplicare proiecte comune în cadrul cărora 
unul sau mai multe state membre sprijină 
proiecte care promovează energii din 
surse regenerabile în alt stat membru în 
scopul de a considera o cotă parte din 
energia regenerabilă generată ca o 
contribuție la atingerea obiectivelor 
proprii.
(d) Două sau mai multe state membre pot 
alege să îndeplinească în comun 
obiectivele, instituind, spre exemplu, 
sisteme transfrontaliere comune de 
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transport sau deschizându-și sistemele 
energetice naționale către energia 
produsă de alte state membre. În astfel de 
cazuri, statele trebuie să furnizeze 
împreună dovada ponderii energiei 
regenerabile în cadrul consumului lor 
final de energie, lucru pe care l-ar fi 
demonstrat separat dacă și-ar fi îndeplinit 
obiectivele în mod individual.

Or. de

Justificare

A flexible approach between Member States is essential if the targets are to be attained.

Amendamentul 390
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În măsura în care nu există un 
sistem paneuropean de promovare a 
energiei din surse regenerabile, este 
necesar ca diferitele sisteme naționale de 
promovare să funcționeze în mod eficient 
pentru a atinge obiectivele prezentei 
directive, în special:
(a) pentru a îndeplini obiectivele 
naționale și paneuropene de creștere,
(b) pentru a îndeplini obiectivele de 
protecție a mediului care stau la baza 
sistemelor naționale de promovare într-un 
mod care să reflecte cel mai corect 
potențialele naționale și situația națională 
respectivă și
(c) pentru a asigura o aprovizionare 
sigură și echilibrată cu energie.
Pentru punerea eficientă în aplicare a 
obiectivelor stabilite în prezenta directivă, 
statele membre trebuie să aibă libertatea 
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de a decide dacă și în ce măsură permit 
energiei din surse regenerabile, produsă 
în alt stat membru, să participe la 
propriile lor sisteme naționale de 
promovare. Acest lucru poate determina 
de asemenea, atunci când este cazul, 
restricții comerciale.

Or. de

Justificare

The use of national promotion schemes is at the moment the most promising way of fulfilling 
the directive’s objectives.

Amendamentul 391
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivul global al Uniunii 
Europene pentru consumul din surse de 
energie regenerabilă în 2020 este o 
pondere de cel puțin 20% din consumul 
final global de energie.

Or. en

Justificare

Besides a real market integration of renewable energy  into the existing energy market the 
purpose of this directive is to ensure that the Community will meet its 20% target for 
renewable energy in 2020 as unanimously agreed by 27 Heads of State in March 2007.
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Amendamentul 392
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Only the end objective should be laid down; under subsidiarity the Member States must 
decide themselves how and when they attain their targets, particularly as these depend on 
technological quantum leaps – whose advent is unpredictable.

Amendamentul 393
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât obiectivele 
intermediare minime obligatorii stabilite
în anexa I partea B.

Or. en

Justificare

Binding interim targets are necessary to ensure that early progress on the development of 
renewables is made.
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Amendamentul 394
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În absența unui regim de sprijin 
european și pentru a garanta că 
regimurile naționale de sprijin pot urmări 
în mod eficient obiectivele prezentei 
directive, trebuie lăsat la latitudinea 
fiecărui stat membru să decidă dacă și în 
ce măsură acordă energiei din surse 
regenerabile produse într-un alt stat 
membru dreptul de a beneficia de regimul 
său național de sprijin, precum și dacă și 
în ce măsură acordă energiei din surse 
regenerabile produse pe propriul teritoriu 
dreptul de a beneficia de regimul național 
de sprijin al unui alt stat membru.

Or. en

Justificare

The addition has been made to re-emphasise that national support schemes must remain 
under the control of Member States.

Amendamentul 395
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Două sau mai multe state membre 
pot urmări atingerea obiectivelor lor 
naționale individuale obligatorii prin 
activități comune așa cum se stabilește la 
articolele 9, 10 și 10a.

Or. en
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Justificare

Bilateral and multilateral co-operation in pursuit of individual national targets may allow 
Member States to develop renewable energy more flexibly and efficiently.

Amendamentul 396
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 8% din consumul final de energie 
în transporturi în statul membru respectiv, 
însă numai cu condiția ca energia din 
surse regenerabile utilizată în 
transporturi să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică menționate la 
articolul 15. Obiectivul este supus 
reexaminărilor periodice, din trei în trei 
ani, începând cu 2012, pe baza 
rapoartelor Comisiei menționate la 
articolul 20.

La calcularea energiei totale consumate 
în transporturi în sensul primului 
paragraf nu se iau în considerare alte 
produse petroliere în afară de benzină și 
motorină.

Or. en

Justificare

Because of all the unknowns with regard to the effects of rapidly increasing biofuels 
production, based on agro-fuels, there is a compelling argument for caution and a step-by-
step approach. The proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should 
not be to reach the target at all costs, rather to implement policies with a significant benefit 
for the climate. A sensible approach, therefore, would be to lower the target and develop a 
policy based on regular reviews – “learn by doing” - both with regard to the overall 
objectives and the policy framework and methodology.
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Amendamentul 397
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2015 reprezintă 
4% din consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv. 
Comisia, pe baza rezultatelor 
monitorizării și a raportării solicitate în 
temeiul articolului 20 și în timp util, poate 
propune ca prezenta directivă să fie 
modificată astfel încât statele membre să 
se asigure că ponderea energiei din surse 
regenerabile utilizată în transporturi 
crește între 2015 și 2020.

Or. en

Justificare

A lower target should be set until 2015 and based on updated data and on how 2nd 
generation biofuels develop in future, to increase the target at a later stage. The 4% target 
derives if one takes into account the indicative trajectory of Annex I B, according to which at 
the end of 2014 Member States should have achieved 35% of their 2020 target. Applying the 
mathematical formula of Annex I B and given the fact that biofuels in 2005 accounted for 1% 
of the transport fuel, one concludes that the target for 2015 should be around 4% 
(S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Amendamentul 398
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 

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

utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, însă numai cu condiția ca 
energia din surse regenerabile utilizată în 
transporturi să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică menționate la 
articolul 15. Până la sfârșitul anului 
2015, statele membre pot stabili un 
obiectiv pentru biocombustibilul celulozic, 
biogaz și biocombustibilul obținut din ulei 
rezidual vegetal sau animal sau din plante 
nealimentare de cel puțin 1% din 
consumul final de energie în transporturi. 
Statele membre se asigură că în 2020 cel 
puțin 2% din consumul final sau din 
energia utilizată în transporturi provine 
din biocombustibil celulozic, biogaz și 
biocombustibil obținut din ulei rezidual 
vegetal sau animal sau din plante 
nealimentare. Obiectivele sunt supuse 
reexaminărilor periodice, din trei în trei 
ani, începând cu 2012, pe baza 
rapoartelor Comisiei menționate la 
articolul 20.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the target is reached in a progressive manner form the entry into force 
of the Directive and intimidate target for 2015 is needed. The European Council has set as 
one of the conditions for a 10% target of renewable sources for transport the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic and advanced biofuels this 
condition is fulfilled.

Amendamentul 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
10 % din consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv.

Pentru perioada de până în 2020, 
Uniunea Europeană stabilește o pondere 
minimă intermediară de 6% pentru 2012 
și de 8% pentru 2016.

Or. de

Justificare

The share of renewable energies in the transport sector is a very ambitious target, so a target 
attainment of 10 % by 2020 is for the time being sufficient. The mandatory interim targets for 
biofuels in Article 3(3) are needed as a road map for the growth of the European biofuel 
industry.

Amendamentul 400
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea surselor regenerabile utilizate în 
transporturile rutiere în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din baza energetică din
statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

In principle introducing 10% renewable road fuels does not result in having 10% “share of 
energy from renewable sources”. The revised text will ensure consistency with the overall 
principles introduced in the Directive and in particular with the calculation methodology in 
Annex VII.
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Amendamentul 401
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv. Cel puțin 30% din acest obiectiv 
se obține prin utilizarea energiei electrice 
sau hidrogenului din surse regenerabile 
sau a energiei obținute din biomasă ligno-
celulozică sau 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 to keep the consumption of so called first 
generation biofuels below 10 percent.

Amendamentul 402
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv. În cazul energiei electrice 
pentru transportul feroviar, care este 
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furnizată de producătorul sau furnizorul 
de energie electrică, se are în vedere 
același obiectiv atât pentru ponderea 
energiei regenerabile, cât și pentru 
ponderea energiei regenerabile în cadrul 
consumului de energie din transportul 
rutier.

Fiecare stat membru indică, pentru 
subsectoarele din industria 
transporturilor, care este ponderea cu 
care fiecare subsector contribuie la 
atingerea obiectivului global și care este 
ponderea vizată de energie din surse 
regenerabile în cadrul consumului final 
de energie din fiecare subsector până în 
anul 2020.

Or. de

Justificare

Without the proposed amendment the electric power industry’s substantially higher target for 
the share of renewable energy would apply to electrically powered railways, but not to the 
rest of the transport sector. The amendment prevents rail transport from being burdened with 
unfairly high extra costs. It ensures compliance with the ‘polluter pays’ principle (EC Treaty, 
Title XIX, Article 174(2)) and transparency in burden-sharing.

Amendamentul 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, iar biocombustibilul și alte 
biolichide care contribuie la realizarea 
obiectivului îndeplinesc criteriile de 
durabilitate stabilite la articolul 15. Până 
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la sfârșitul anului 2015, statele membre 
pot stabili un obiectiv pentru 
biocombustibilul celulozic de cel puțin 1% 
din consumul final de energie în 
transporturi.
Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea biocombustibilului celulozic 
utilizat în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 2% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

The European Council has set as one of the conditions for a 10% target the availability of 
2nd generation biofuels. By fixing a sub target for cellulosic biofuel this condition is fulfilled.

Amendamentul 404
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv și că eficiența energetică în 
sectorul transporturilor din statul 
membru respectiv crește cu cel puțin 20% 
până în 2020, față de 2005. Sursele 
regenerabile utilizate în transporturi 
îndeplinesc criteriile de durabilitate 
ecologică și socială menționate la 
articolul 15 și vor fi supuse 
reexaminărilor în fiecare an, începând cu 
2010, pe baza rapoartelor Comisiei, 
prevăzute la articolul 20.

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. Great caution is required in the 
development of renewable energy for transport because an increase in production of biofuel 
may prove to have unforeseen social and environmental consequences. Therefore, early and 
frequent monitoring by the Commission is essential.

Amendamentul 405
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, cu condiția ca acest lucru să 
poată fi realizat într-un mod durabil.

Or. en

Justificare

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Amendamentul 406
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Peat is slowly renewable biomass. Peat that fulfils the criteria of sustainability (certified peat 
production from already forest drainaged swamps and from marshy fields) must be counted in 
the biofuel target. Classifying peat as partly renewable would bring the EU closer to its 
targets.

Amendamentul 407
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

In several EU Member States sustainable peat is an important regional and local source of 
heat and power responding to the needs of decentralized and diversified energy systems. 
Transport fuel produced from sustainable peat would fulfil the greenhouse gas emission 
saving requirement, the benefits for climate are same as for other biofuels. Transport fuel 
produced from peat would enhance also the commercialization of 2nd generation Fischer 
Tropsch technology.
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Amendamentul 408
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3)Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 7% din consumul final de energie 
în transporturi în statul membru respectiv.

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 409
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În propunerile sale legislative, în 
special în domeniul mediului, Comisia 
ține seama de impactul lor asupra 
utilizării energiei regenerabile și evită 
conflictele de interese.

Or. de

Justificare

When implementing the EU’s environmental and climate targets, in the interest of a consistent 
overall strategy for environment and energy policy, reciprocal impacts should be borne in 
mind (as with the impact of the water framework directive on hydro-electric power 
generation) and contradictions avoided.
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Amendamentul 410
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat membru a cărui pondere de 
energie regenerabilă nu îndeplinește 
obiectivele intermediare ale acestuia este 
sancționat în mod eficient, proporțional și 
disuasiv de către Comisia Europeană.

Or. en

Justificare

With no penalties, Member States may fail to meet their intermediate targets and this would 
go against a progressive deployment of renewable energy market and jeopardize the 
achievement of the 2020 objective.

Amendamentul 411
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Disponibilitatea lemnului pentru a fi 
folosit ca materie primă industrială 
trebuie protejată atunci când se 
promovează energia regenerabilă. Pentru 
a se evita conflictele dintre industria de 
prelucrare și sectorul energiei, nu ar 
trebui să existe subvenții în favoarea 
folosirii materiei prime lemnoase pentru 
producerea de energie.

Or. en
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Justificare

The availability of wood for use as industrial raw material must be safeguarded when 
promoting renewable energy, because: processing wood products creates 13 times more 
employment and 8 times more added value than compared to direct energy use; an efficiency 
principle should be used for using natural resources and producing bioenergy; there should 
be no subsidies that favour using wood raw material in energy generation in order to avoid 
conflicts between processing industry and energy sector and; the mobilisation of wood and 
forest residues shall be promoted.

Amendamentul 412
Vladimír Remek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru nu 
își îndeplinește obiectivul global privind 
ponderea energiei din surse regenerabile, 
la analiza eforturilor statelor membre se 
va lua în considerare efortul total al 
statului membru respectiv de reducere a 
emisiilor .

Or. cs

Justificare

The main motivation and objective is to reduce CO2 emissions. Achieving that objective also 
involves non-CO2-emitting energy sources other than renewable sources, such as nuclear 
energy and clean coal.

Amendamentul 413
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru 
decide să-și reducă capacitatea de 
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producție pentru un tip de energie care nu
generează emisii de CO2, obiectivul său 
privind producerea de energie din surse 
regenerabile va fi mărit cu o cantitate 
echivalentă.

Or. sv

Justificare

CO2 emissions must not rise as a result of the replacement of CO2-reducing production 
sources by imports. To guarantee the EU’s future energy supply, the amount of energy which 
the country in question contributes to the remaining internal energy market must not be 
reduced to a large extent. It is of great importance that the overall goal of reducing emissions 
should not be jeopardised.

Amendamentul 414
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În măsura în care nu există un 
sistem paneuropean de promovare a 
energiei din surse regenerabile, este 
necesar ca diferitele sisteme naționale de 
promovare să funcționeze în mod eficient 
pentru a atinge obiectivele prezentei 
directive, în special:
(a) pentru a îndeplini obiectivele 
naționale și paneuropene de creștere,
(b) pentru a îndeplini obiectivele de 
protecție a mediului care stau la baza 
sistemelor naționale de promovare într-un 
mod care să reflecte cel mai corect 
potențialele naționale și situația națională 
respectivă și
(c) pentru a asigura o aprovizionare 
sigură și echilibrată cu energie.
Pentru punerea eficientă în aplicare a 
obiectivelor stabilite în prezenta directivă, 
statele membre trebuie să aibă libertatea 
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de a decide dacă și în ce măsură permit 
energiei din surse regenerabile, produsă 
în alt stat membru, să participe la 
propriile lor sisteme naționale de 
promovare. Acest lucru poate determina 
de asemenea, atunci când este cazul, 
restricții comerciale.

Or. de

Justificare

The use of national promotion schemes is at the moment the most promising way of fulfilling 
the directive’s objectives.

Amendamentul 415
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau măsuri preventive 
pentru a garanta că competitivitatea 
mondială, în special în cazul sectoarelor 
mari consumatoare de energie, nu este 
afectată în mod permanent de extinderea 
utilizării energiei regenerabile.

Or. de

Justificare

The cost of the expansion of renewable energies is mostly being borne by public spending. It 
applies as much to expansion of the grid as it does to plant construction. This particularly 
affects industries that are already adversely affected by emission trading. If we want to 
preserve jobs in the EU in those industries, we must ensure that substantial further costs are 
not created..
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Amendamentul 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În măsura în care costurile punerii în 
aplicare a prezentei directive sunt 
suportate de consumatorii de energie, 
statele membre iau măsuri preventive 
pentru a garanta menținerea 
competitivității globale a sectoarelor mari 
consumatoare de energie.

Or. de

Justificare

As soon as the costs of promoting renewable energies are transferred to the price of electric 
power, energy-intensive industries will be funding a not inconsiderable share of the 
expansion of renewable energies. The high electricity prices resulting from the transfer 
mechanism will lead to competitive disadvantages for companies in the manufacturing sector 
and energy-intensive industries. Further burdening of energy-intensive industry must be ruled 
out by allowing Member States the option of taking relief measures.

Amendamentul 417
Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia revizuiește obiectivele UE 
privind sursele de energie regenerabile și 
evaluează contribuția potențială a altor 
surse de energie cu emisii reduse de 
dioxid de carbon.

Or. fr
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Justificare

The main aim must be to reduce CO2 emissions; to that end every form of energy low in 
carbon has to be taken into account. We shall need to make extensive use of all low-carbon 
energy sources, including nuclear power, if we are to achieve our goals when combating 
climate change.

Amendamentul 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia stabilește, înainte de 1 
ianuarie 2010, o metodă de calcul a 
contribuției energiei electrice și 
hidrogenului din surse regenerabile la 
totalitatea surselor de combustibil.
Această măsură destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Justificare

In order to facilitate the introduction of electric and hydrogen vehicles a methodology is 
needed to measure their impact on the contribution in the total fuel mix.
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