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Amendamentul 700
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin sunt puse la dispoziția 
consumatorilor, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate și de vehicule compatibile 
cu utilizarea amestecurilor cu un conținut 
ridicat de biocombustibili sau a 
biocombustibililor puri. 

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin și serviciile speciale pentru 
consumatori vulnerabili sunt puse la 
dispoziția consumatorilor, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților, organizațiilor 
care au ca obiect locuințele sociale și 
furnizorilor de echipamente și sisteme de 
încălzire, răcire și electricitate și de 
vehicule compatibile cu utilizarea 
amestecurilor cu un conținut ridicat de 
biocombustibili sau a biocombustibililor 
puri.

Or. en

Amendamentul 701
David Martin

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin sunt puse la dispoziția 
consumatorilor, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate și de vehicule compatibile 
cu utilizarea amestecurilor cu un conținut 
ridicat de biocombustibili sau a 
biocombustibililor puri. 

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin sunt puse la dispoziția 
consumatorilor, factorilor de decizie la 
nivel local și regional, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate și de vehicule compatibile 
cu utilizarea amestecurilor cu un conținut 
ridicat de biocombustibili sau a 
biocombustibililor puri.



PE409.428v01-00 4/136 AM\731121RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Având în vedere competențele autorităților locale și regionale în calitate de urbaniști și 
proprietari ai clădirilor și ai parcurilor de autovehicule, acestea trebuie de asemenea 
informate cu privire la măsurile de sprijin. Acestea ar putea de asemenea să distribuie aceste 
informații actorilor cheie la nivel local și regional.

Amendamentul 702
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin sunt puse la dispoziția 
consumatorilor, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate și de vehicule compatibile 
cu utilizarea amestecurilor cu un conținut 
ridicat de biocombustibili sau a 
biocombustibililor puri. 

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile cu privire la măsurile de 
sprijin sunt distribuite pe scară largă
consumatorilor, constructorilor, 
instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate și de vehicule compatibile 
cu utilizarea amestecurilor cu un conținut 
ridicat de biocombustibili sau a 
biocombustibililor puri. 

Or. en

Justificare

Informațiile privind măsurile de sprijin nu trebuie doar făcute disponibile, ci și distribuite în 
mod proactiv consumatorilor, constructorilor, instalatorilor, arhitecților și furnizorilor de
echipamente pentru a sensibiliza publicul larg cu privire la  sursele de energie.
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Amendamentul 703
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, fie de 
către furnizorul echipamentului sau al 
sistemului, fie de către autoritățile 
naționale competente. 

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, precum 
și a sistemelor hibride care combină surse 
convenționale și regenerabile de energie, 
fie de către furnizorul echipamentului sau 
al sistemului, fie de către autoritățile 
naționale competente. 

Or. en

Justificare

Sistemele hibride de energie regenerabilă și convențională pot constitui o modalitate optimă 
din punct de vedere economic și al mediului pentru introducerea surselor regenerabile în 
sectoarele de încălzirii, răcirii și energiei electrice. Consumatorii trebuie să primească 
informații adecvate pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză privind modalitățile de 
reducere a consumului de energie, a emisiilor asociate și a utilizării resurselor naturale.

Amendamentul 704
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, fie de 
către furnizorul echipamentului sau al 
sistemului, fie de către autoritățile 

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, precum 
și a sistemelor hibride care combină surse 
convenționale și regenerabile de energie, 
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naționale competente. fie de către furnizorul echipamentului sau 
al sistemului, fie de către autoritățile 
naționale competente.

Or. en

Justificare

Sistemele hibride de energie regenerabilă și convențională pot constitui o modalitate optimă 
din punct de vedere economic și al mediului pentru introducerea surselor regenerabile în 
sectoarele de încălzirii, răcirii și energiei electrice. Consumatorii trebuie să primească 
informații adecvate pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză privind modalitățile de 
reducere a consumului de energie, a emisiilor asociate și a utilizării resurselor naturale.

Amendamentul 705
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, fie de 
către furnizorul echipamentului sau al 
sistemului, fie de către autoritățile 
naționale competente.

(2) Statele membre se asigură că sunt puse 
la dispoziție informații cu privire la 
beneficiile nete, rentabilitatea financiară și 
energetică a echipamentelor și a sistemelor 
care folosesc încălzire, răcire și 
electricitate din surse regenerabile, de către 
furnizorul echipamentului sau al sistemului 
și de către autoritățile naționale 
competente.

Or. en

Justificare

Este foarte importantă intensificarea sensibilizării publicului larg cu privire la energiile 
regenerabile pentru sprijinirea intrării rapide pe piață a acestora.
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Amendamentul 706
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este viabilă cerința de autorizare a inginerilor instalatori de tehnici regenerabile de mici 
dimensiuni. Acest lucru ar crea o povară administrativă suplimentară nejustificată pentru 
aceștia.

Amendamentul 707
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre se asigură că sobele și 
cazanele de mici dimensiuni pe bază de 
biomasă, sistemele solare fotovoltaice și 
solare termale, precum și sistemele și 
pompele de căldură geotermale de mică 
adâncime sunt considerate ca fiind în 
conformitate cu normele de construcție 
care impun utilizarea uneia dintre aceste 
tehnologii și eligibile pentru alte regimuri 
de sprijin numai dacă instalarea este 
efectuată de instalatori autorizați. În acest 
scop, statele membre elaborează sisteme 
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de certificare pentru instalatorii de cazane 
și sobe mici pe bază de biomasă și de 
sisteme fotovoltaice solare și termice 
solare, precum și pentru sisteme și pompe 
de căldură geotermale de mică adâncime. 
Statele membre elaborează un sistem de 
acreditare pentru cursurile de formare a 
acestor instalatori. Schemele de cerificare 
și acreditare se bazează pe criteriile 
prevăzute în anexa IV. Fiecare stat membru 
recunoaște certificarea acordată de alte 
state membre în conformitate cu aceste 
criterii. Atunci când există deja alte 
sisteme de asigurare a calității, care au 
rezultate comparabile cu cele ale 
certificării instalatorilor, așa cum este 
descrisă în prezentul articol, statele 
membre pot să le accepte ca o alternativă 
la certificarea instalatorilor, pentru o 
perioadă de tranziție de până la trei ani. 
Anexa IV poate fi adaptată la progresele 
tehnice și la schimbările de pe piață, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 21 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 708
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre se asigură că sistemele
de certificare pentru instalatorii de cazane 
și sobe mici pe bază de biomasă, de
sisteme fotovoltaice solare și termice solare 
și de sisteme și pompe de căldură 
geotermale de mică adâncime sunt 
elaborate cu consultarea susținută a 
părților interesate relevante. Schemele de 
certificare se bazează pe criteriile 
prevăzute în anexa IV, care pot fi adaptate, 
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dacă este nevoie, în conformitate cu 
procedura de reglementare menționată la 
articolul 21 alineatul (2). Fiecare stat 
membru recunoaște certificarea elaborată 
în alte state membre în conformitate cu 
aceste criterii.

Or. en

Justificare

Părțile interesate relevante trebuie să fie implicate îndeaproape pe toată durata procedurii de 
autorizare pentru a-și putea furniza expertiza tehnică. În plus, pentru mai multă claritate, se 
propune separarea anexei IV în două părți (certificare în anexa IV și acreditare în anexa 
IVb).

Amendamentul 709
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici cu alimentare pe bază de 
biomasă sau amestecuri de biolichide și de 
sisteme și pompe de căldură fotovoltaice 
solare și termice solare. Schemele 
respective se bazează pe criteriile 
prevăzute în anexa IV și trebuie să aibă 
standarde echivalent cu cele impuse în 
prezent instalatorilor de sisteme și 
echipamente de încălzire și de răcire pe 
bază de energie convențională. Statele 
membre ar trebui să încurajeze 
combinația dintre expertiza de formare, 
schemele de instruire și certificare de 
către autoritățile naționale și regionale și 
instituțiile de formare recunoscute 
existente, în ceea ce privește încălzirea 
convențională și pe bază de energie 
regenerabilă. Fiecare stat membru 
recunoaște certificarea acordată de alte 
state membre în conformitate cu aceste 
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criterii. 

Or. en

Justificare

Amestecurile biolichide constituie o modalitate eficientă din punct de vedere economic și al 
mediului pentru introducerea surselor regenerabile în sistemele de încălzire. Sistemele de 
încălzire și de răcire pe bază de surse regenerabile trebuie instalate de către persoane la fel 
de competente ca cele care utilizează sistemele de energie convenționale. Noile scheme de 
formare profesională din anexa IV ar trebui să se bazeze în mod eficient pe sisteme bine 
stabilite pentru formarea profesională a instalatorilor pentru energie convențională la nivelul 
statelor membre.

Amendamentul 710
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre asigură 
disponibilitatea sistemelor de certificare 
sau a sistemelor de calificare echivalente 
pentru instalatorii de cazane și sobe mici pe 
bază de biomasă și de sisteme și pompe de 
căldură fotovoltaice solare și termice 
solare. Fiecare stat membru recunoaște 
certificarea acordată de alte state membre 
în conformitate cu aceste criterii; acest 
lucru nu aduce atingere Directivei 
2005/36/CE.

Or. de

Justificare

Unele state membre dispun de programe de formare performante care se ridică în general 
deasupra standardului european. Pentru obținerea calificărilor, este necesară o perioadă de 
pregătire între trei ani și trei ani și jumătate, pentru o calificare superioară perioada de 
pregătire fiind între cinci și șase ani. Există un număr suficient de formatori în diverse 
profesii practice care dețin Cunoștințele și aptitudinile necesare. 
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Amendamentul 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre asigură 
disponibilitatea sistemelor de certificare 
sau a sistemelor de calificare echivalente 
pentru instalatorii de cazane și sobe mici pe 
bază de biomasă și de sisteme și pompe de 
căldură fotovoltaice solare și termice 
solare. Aceste sisteme de certificare se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii. acest lucru 
nu aduce atingere Directivei 2005/36/CE.

Or. de

Justificare

Unele state membre dispun de programe de formare performante care se ridică în general 
deasupra standardului european. Pentru obținerea calificărilor, este necesară o perioadă de 
pregătire între trei ani și trei ani și jumătate, pentru o calificare superioară perioada de 
pregătire fiind între cinci și șase ani. Există un număr suficient de formatori în diverse 
profesii practice care dețin Cunoștințele și aptitudinile necesare. 

Amendamentul 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre asigură 
disponibilitatea sistemelor de certificare 
sau a sistemelor de calificare echivalente 
pentru instalatorii de cazane și sobe mici pe 
bază de biomasă și de sisteme și pompe de 
căldură fotovoltaice solare și termice 
solare. Aceste sisteme de certificare se 
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acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii; acest lucru 
nu aduce atingere Directivei 2005/36/CE.

Or. de

Justificare

Unele state membre dispun de programe de formare performante care cuprind o perioadă de 
pregătire de trei ani; în Germania este necesară o perioadă de pregătire de cinci-șase ani 
pentru a obține calificarea de maistru. Există un număr suficient de formatori în diverse 
profesii practice care dețin Cunoștințele și aptitudinile necesare.  O certificare suplimentară 
este inutilă.

Directiva 2005/36/CE tratează în mod cuprinzător și pertinent problema recunoașterii 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate.

Amendamentul 713
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre asigură 
disponibilitatea sistemelor de certificare 
sau a sistemelor de calificare echivalente 
pentru instalatorii de cazane și sobe mici pe 
bază de biomasă și de sisteme și pompe de 
căldură fotovoltaice solare și termice 
solare. Aceste sisteme de certificare se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii; acest lucru 
nu aduce atingere Directivei 2005/36/CE.

Or. de

Justificare

Unele state membre dispun de programe de formare performante care se ridică în general 
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deasupra standardului european. Pentru obținerea calificărilor, este necesară o perioadă de 
pregătire între trei ani și trei ani și jumătate, pentru o calificare superioară perioada de 
pregătire fiind între cinci și șase ani. Există un număr suficient de formatori în diverse 
profesii practice care dețin Cunoștințele și aptitudinile necesare. 

Amendamentul 714
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre facilitează apariția de
sisteme de certificare sau sisteme de 
calificare echivalente pentru instalatorii de 
cazane și sobe mici pe bază de biomasă și 
de sisteme și pompe de căldură 
fotovoltaice solare și termice solare. 
Sistemele respective sau sistemele de 
calificare echivalente pot ține cont de 
criteriile prevăzute în anexa IV. Fiecare 
stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. cs

Justificare

În anumite state membre există deja diferite sisteme de certificare și formare pentru 
instalatorii de cazane și echipamente similare. Nu este nevoie de o centralizare a cerințelor, 
din moment ce există o recunoaștere reciprocă a calificărilor. Ținând cont că statele membre 
se străduiesc să-și îndeplinească obiectivele obligatorii din punct de vedere legal, ele nu ar 
trebui să fie copleșite cu alte sarcini administrative obligatorii; din potrivă, ar trebui să li se 
ofere suficientă flexibilitate pentru a le permite să-și atingă obiectivele.
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Amendamentul 715
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Sursa de căldură este o parte importantă a sistemului de pompe de căldură. Calitatea 
proiectării și instalării acestuia joacă un rol decisiv în eficiența lui globală. Deoarece 
instalarea colectorului de căldură necesită cunoștințe specifice și este deseori realizată de 
personal specializat –  personal din cadrul întreprinderilor de foraj în cazul colectoarelor 
verticale și personal din cadrul întreprinderilor de construcții în cazul colectoarelor 
orizontale – acești actori ar trebui incluși.

Amendamentul 716
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 

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

instalatorii de colectoare de căldură 
orizontale sau verticale (respectiv 
întreprinderile de foraj și de construcții). 
Schemele respective se bazează pe 
criteriile prevăzute în anexa IV. Fiecare 
stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. en

Justificare

Sursa de căldură este o parte importantă a sistemului de pompe de căldură. Calitatea 
proiectării și instalării acestuia joacă un rol decisiv în eficiența lui globală. Deoarece 
instalarea colectorului de căldură necesită cunoștințe specifice și este deseori realizată de 
personal specializat –  personal din cadrul întreprinderilor de foraj în cazul colectoarelor 
verticale și personal din cadrul întreprinderilor de construcții în cazul colectoarelor 
orizontale – acești actori ar trebui incluși.

Amendamentul 717
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre elaborează, până la 31 
decembrie 2014 și în urma consultării cu 
părțile interesante relevante, sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. en

Justificare

Pentru a-și putea furniza expertiza tehnică, este important ca părțile interesate relevante să 
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fie îndeaproape implicate în elaborarea sistemelor de acreditare și certificare. Trebuie 
acordată o perioadă suficientă de adaptare pentru elaborarea sistemelor de certificare 
deoarece în anumite state membre acestea se află încă în fază embrionară.

Amendamentul 718
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Pompele de căldură nu ar trebui excluse conform condițiilor propuse de Comisie.

Amendamentul 719
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă, pentru 
instalatorii de schimbătoare de căldură 
pentru sistemele de termoficare și 
instalatorii de sisteme și pompe de căldură 



AM\731121RO.doc 17/136 PE409.428v01-00

RO

Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

fotovoltaice solare și termice solare. 
Schemele respective se bazează pe 
criteriile prevăzute în anexa IV. Fiecare 
stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. de

Justificare

Ar trebui făcute demersuri pentru a se asigura că instalatorii de schimbătoare de căldură 
pentru rețeaua de termoficare sunt calificați pentru a desfășura această activitate, în special 
în statele membre în care dezvoltarea instalațiilor de termoficare este la început. Prin 
urmare, schimbătoarele de căldură ar trebui incluse în listă.

Amendamentul 720
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la (un an de la intrarea în vigoare a 
directivei), pe baza informațiilor obținute 
de la statele membre și consultându-se 
sectoarele relevante, se stabilesc cerințele 
minime și condițiile de recunoaștere 
reciprocă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (3), în 
ceea ce privește programele de formare și 
certificare, atât pentru întreprinderi, cât și 
pentru personalul relevant implicat în 
instalarea, întreținerea sau repararea 
cazanelor și sobelor de mici dimensiuni pe 
bază de biomasă, a sistemelor fotovoltaice 
solare și termice solare, a pompelor de 
căldură și a colectoarelor de căldură 
orizontale și verticale, acordându-se 
atenția cuvenită schemelor de certificare 
existente deja aplicabile produselor și 
instalațiilor în cauză.

Or. en
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Justificare

Sursa de căldură este o parte importantă a sistemului de pompe de căldură. Calitatea 
proiectării și instalării acestuia joacă un rol decisiv în eficiența lui globală. Deoarece 
instalarea colectorului de căldură necesită cunoștințe specifice și este deseori realizată de 
personal specializat –  personal din cadrul întreprinderilor de foraj în cazul colectoarelor 
verticale și personal din cadrul întreprinderilor de construcții în cazul colectoarelor 
orizontale – acești actori ar trebui incluși.

Amendamentul 721
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la (un an de la intrarea în vigoare a 
directivei), pe baza informațiilor obținute 
de la statele membre și consultându-se 
sectoarele relevante, se stabilesc cerințele 
minime și condițiile de recunoaștere 
reciprocă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (3), în 
ceea ce privește programele de formare și 
certificare, atât pentru întreprinderi, cât și 
pentru personalul relevant implicat în 
instalarea, întreținerea sau repararea 
cazanelor și sobelor de mici dimensiuni pe 
bază de biomasă, a sistemelor fotovoltaice 
solare și termice solare, a pompelor de 
căldură și a colectoarelor de căldură 
orizontale și verticale, acordându-se 
atenția cuvenită schemelor de certificare 
existente deja aplicabile produselor și 
instalațiilor în cauză.

Or. en

Justificare

Această abordare este în conformitate cu Regulamentul 303/2008. Pentru a garanta 
recunoașterea reciprocă, este adecvat să se abordeze în același mod și alte tipuri de 
echipamente și sisteme. Pentru a asigura programe rentabile, sistemele de certificare pentru 
echipamente sau sisteme ce cad sub incidența prezentei directive trebuie să ia în considerare 
sistemele de certificare existente ce cad deja sub incidența altor documente legislative 
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europene privind același tip de echipamente și sisteme. Procesul sugerat asigură intervale de 
timp adecvate pentru stabilirea sistemului de certificare care să includă cerințele enumerate 
în anexa IV.

Amendamentul 722
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la (doi ani de la intrarea în vigoare 
a directivei), statele membre își stabilesc 
sau își adaptează propriile cerințe privind 
formarea și certificarea, pe baza 
cerințelor minime menționate la alineatul 
(3) primul paragraf. Statele membre 
informează Comisia cu privire la 
programele lor de certificare. Statele 
membre recunosc certificatele emise într-
un alt stat membru și nu restrâng 
libertatea de a presta servicii sau 
libertatea de stabilire din motive legate de 
certificarea emisă într-un alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Sursa de căldură este o parte importantă a sistemului de pompe de căldură. Calitatea 
proiectării și instalării acestuia joacă un rol decisiv în eficiența lui globală. Deoarece 
instalarea colectorului de căldură necesită cunoștințe specifice și este deseori realizată de 
personal specializat –  personal din cadrul întreprinderilor de foraj în cazul colectoarelor 
verticale și personal din cadrul întreprinderilor de construcții în cazul colectoarelor 
orizontale – acești actori ar trebui incluși.
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Amendamentul 723
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la (doi ani de la intrarea în vigoare 
a directivei), statele membre își stabilesc 
sau își adaptează propriile cerințe privind 
formarea și certificarea, pe baza 
cerințelor minime menționate la alineatul 
(3) primul paragraf. Statele membre 
informează Comisia cu privire la 
programele lor de certificare. Statele 
membre recunosc certificatele emise într-
un alt stat membru și nu restrâng 
libertatea de a presta servicii sau 
libertatea de stabilire din motive legate de 
certificarea emisă într-un alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Această abordare este în conformitate cu Regulamentul 303/2008. Pentru a garanta 
recunoașterea reciprocă, este adecvat să se abordeze în același mod și alte tipuri de 
echipamente și sisteme. Pentru a asigura programe rentabile, sistemele de certificare pentru 
echipamente sau sisteme ce cad sub incidența prezentei directive trebuie să ia în considerare 
sistemele de certificare existente ce cad deja sub incidența altor documente legislative 
europene privind același tip de echipamente și sisteme. Procesul sugerat asigură intervale de 
timp adecvate pentru stabilirea sistemului de certificare care să includă cerințele enumerate 
în anexa IV.

Amendamentul 724
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre elaborează un sistem 
de acreditare a programelor de formare 
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sau a formatorilor de instalatori de 
sisteme pe bază de biomasă, sisteme 
geotermale de mică adâncime, pompe de 
căldură și sisteme fotovoltaice solare și 
termice solare. Sistemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa 
IVa, care pot fi adaptate, dacă este nevoie, 
în conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 21 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Tehnologiile din domeniul energiei regenerabile evoluează în mod rapid, în special sectorul 
energiei fotovoltaice care investește mult în C & D precum și în noi capacități de producție. 
Prin urmare, trebuie asigurată flexibilitate pentru modificarea anexei IVb pentru a putea 
modifica criteriile dacă va fi necesar, ca de exemplu pentru adaptarea la viitoarele progrese 
tehnice.

Amendamentul 725
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre se asigură că, 
începând cu 2015, vor fi considerate 
conforme cu cerințele stabilite în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (4) 
din prezenta directivă numai instalațiile 
executate de către instalatori certificați.

Or. en

Justificare

Este esențială garantarea calității instalațiilor. Trebuie acordată o perioadă suficientă de 
adaptare pentru dezvoltarea sistemelor de certificare.
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Amendamentul 726
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 
energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător combinația optimă de surse 
de energie regenerabilă și tehnologii cu 
eficiență ridicată, la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

Or. en

Justificare

Politicile trebuie definite din punctul de vedere al obligațiilor bazate pe rezultate și mai puțin 
din punct de vedere al mijloacelor. Prin urmare, este necesară mai curând o combinație 
optimă de surse de energie regenerabilă și tehnologii cu eficiență ridicată, decât una sau alta 
dintre opțiuni. În plus, în cazul anumitor clădiri, e posibil să nu fie disponibile pe plan local 
surse de energie regenerabilă. Randamentul energetic este esențial pentru atingerea 
obiectivelor pentru 2020. Acest fapt este și mai important pentru clădiri, deoarece aceasta 
oferă un potențial important din punct de vedere al randamentului energetic.

Amendamentul 727
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 
energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător combinația optimă de surse
de energie regenerabilă și tehnologii cu 
eficiență ridicată, la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.
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Or. en

Justificare

Politicile trebuie definite din punctul de vedere al obligațiilor bazate pe rezultate și mai puțin 
din punct de vedere al mijloacelor. Prin urmare, este necesară mai curând o combinație 
optimă de surse de energie regenerabilă și tehnologii cu eficiență ridicată, decât una sau alta 
dintre opțiuni. În plus, în cazul anumitor clădiri, e posibil să nu fie disponibile pe plan local 
surse de energie regenerabilă. Randamentul energetic este esențial pentru atingerea 
obiectivelor pentru 2020. Acest fapt este și mai important pentru clădiri, deoarece aceasta 
oferă un potențial important din punct de vedere al randamentului energetic.

Amendamentul 728
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 
energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale. 

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști,arhitecți și organizațiile 
care au ca obiect locuințele sociale, astfel 
încât aceștia să poată lua în considerare în 
mod corespunzător posibilitatea utilizării 
energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale. 

Or. en

Amendamentul 729
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 

Statele membre pot elabora orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 
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energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

Or. cs

Justificare

Ținând cont că statele membre se străduiesc să-și îndeplinească obiectivele obligatorii din 
punct de vedere legal, ele nu ar trebui să fie copleșite cu alte sarcini administrative 
obligatorii; din potrivă, ar trebui să li se ofere suficientă flexibilitate pentru a le permite să-și 
atingă obiectivele.

Amendamentul 730
David Martin

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, cu participarea 
autorităților locale și regionale, se asigură 
că cetățenii sunt suficient de informați cu 
privire la avantajele și aspectele practice 
ale dezvoltării și utilizării energiei 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Informațiile pozitive privind energiile regenerabile constituie o contribuție esențială la 
înțelegerea și sprijinul activ din partea cetățenilor. Autoritățile publice de la toate nivelurile 
ar trebui încurajate să participe la acest proces.
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Amendamentul 731
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la rețeaua de electricitate Acces la rețeaua de electricitate, la 
conducte de gaz și la rețelele de încălzire 
și răcire urbană și exploatarea acestora

Or. en

Justificare

Accesul la infrastructură este important pentru toate energiile regenerabile, nu numai pentru 
energia electrică.

Amendamentul 732
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la rețeaua de electricitate Acces la rețeaua de electricitate și 
dezvoltarea sistemului

Or. de

Justificare

Se impune o abordare integrată, extinderea rețelei nefiind suficientă, de exemplu, pentru a 
stoca cantități suficiente de electricitate generată din energia eoliană, supusă unor variații 
ale producției. În acest sens, trebuie dezvoltată gestionarea întregii rețele.
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Amendamentul 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la rețeaua de electricitate Acces la rețeaua de electricitate și 
dezvoltarea sistemului

Or. en

Justificare

Provocarea pentru sursele de energie regenerabilă nu va fi reprezentată numai de accesul la 
rețea, ci și de dezvoltarea rețelei și, în general, de dezvoltarea întregului sistem.

Amendamentul 734
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre și autoritățile 
competente iau măsurile necesare pentru a 
dezvolta infrastructura de transport și 
distribuție a rețelei, instalațiile de stocare
și instrumentele adecvate de gestionare a 
rețelei, pentru a permite dezvoltarea 
ulterioară, în timp util și în conformitate 
cu obiectivele stabilite în anexele 1A și 
1B, a producției de energie electrică din 
surse de energie regenerabile, inclusiv a 
interconectărilor dintre statele membre și 
cu țările terțe. În cadrul planurilor lor de 
acțiune naționale statele membre vor 
evalua necesitatea de a extinde și/sau 
consolida infrastructurile existente în 
vederea facilitării integrării cantității de 
energie produsă din surse regenerabile 
necesară pentru realizarea obiectivului 
național pentru 2020. De asemenea, 
statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a permite producătorilor de 
energie regenerabilă să se conecteze la 
sistemul de distribuție atunci când acest 
lucru este solicitat în mod justificat.

Or. en

Justificare

Capacitățile de stocare suplimentare și utilizarea dispozitivelor IT pentru îmbunătățirea 
sistemelor de gestionare a rețelei vor ușura asimilarea generării de energie electrică 
regenerabilă.

Amendamentul 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și 
sistemul de energie electrică pentru a 
permite exploatarea în siguranță a 
sistemului de energie electrică în vederea 
dezvoltării ulterioare a producției de 
energie electrică din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre. În ceea ce privește 
această dezvoltare, ar trebui accelerate 
procedurile de autorizare a instalațiilor de 
rețea.

Or. en

Justificare

Pentru integrarea energiei produse din surse de regenerabile este nevoie de dezvoltarea nu 
numai a rețelei ci și a sistemului în general, deoarece acesta va evolua într-o operațiune mai 
avansată și mai complexă. Dezvoltarea rapidă a producției de energie din surse regenerabile 
necesită o dezvoltare rapidă a rețelei și, în consecință, proceduri de autorizare mai bune.
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Amendamentul 736
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
producției de electricitate din surse de 
energie regenerabile, inclusiv a 
interconectărilor dintre statele membre și a 
sistemului. Statele membre iau măsurile 
adecvate pentru a accelera procedurile de 
autorizare și pentru a coordona 
dezvoltarea rețelei cu procedurile de 
autorizare pentru instalarea facilităților 
necesare pentru a genera electricitate din 
surse regenerabile.

Or. de

Justificare

Se impune o abordare integrată, extinderea rețelei nefiind suficientă, de exemplu, pentru a 
stoca cantități suficiente de electricitate generată din energia eoliană, supusă unor variații 
ale producției. În acest sens, trebuie dezvoltată gestionarea întregii rețele.

Amendamentul 737
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a dezvolta infrastructura 
rețelei pentru a permite dezvoltarea 
ulterioară a producției de energie electrică
din surse de energie regenerabile, ca 
cerință minimă pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în cadrul planului de 
acțiune privind energia regenerabilă, 
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inclusiv a interconectărilor dintre statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 738
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
producției de electricitate din surse de 
energie regenerabile, inclusiv utilizării 
rețelelor de distribuție „inteligente” și a 
interconectărilor dintre statele membre.

Or. fr

Justificare

Problema accesului la rețea pentru electricitatea produsă din surse regenerabile este comună 
tuturor instalațiilor descentralizate. Aceste instalații produc electricitate în zone industriale 
pentru consumul local sau în clădiri publice (spitale etc.), comerciale sau rezidențiale. În 
același mod ca și instalațiile de cogenerare, și instalațiile descentralizate trebuie să 
beneficieze de ultimele progrese legislative în domeniul racordării la rețea și contribuția lor 
trebuie să se reflecte în procedurile și costurile implicate.

Amendamentul 739
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricității din surse de energie 

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

din surse de energie regenerabile, inclusiv 
a interconectărilor dintre statele membre.

Or. en

Justificare

Pentru producătorii de biometan este esențial accesul în siguranță la rețea.

Amendamentul 740
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 741
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când se definesc mărimea și 
ajustarea capacității, ar trebui să se țină 
seama de dezvoltarea și utilizarea 
tehnologiilor intermediare de stocare 
pentru nivelarea perioadelor de vârf de 
consum de energie. Dezvoltarea 
tehnologiilor de acest fel ar trebui 
sprijinită de un plan european pentru 
tehnologiile avansate de stocare a 
energiei, dedicat acestui scop.
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Or. en

Justificare

Dezechilibrul dintre producția de energie regenerabilă și cererea de energie necesită o 
capacitate eficientă de stocare intermediară a energiei. O astfel de capacitate poate fi 
obținută utilizând producția de energie combinată la scară mare și sistemele de stocare ce 
utilizează, de exemplu, unități de stocare a energiei electrochimice precum bateriile.

Amendamentul 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei și în măsura 
în care siguranța sistemului național de 
energie electrică permite acest lucru:
(a) statele membre se asigură că operatorii 
sistemelor de transport și distribuție 
prezenți pe teritoriul lor garantează 
conectarea prioritară, transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile și că operatorii de 
sisteme responsabili optimizează, 
consolidează și extind rețeaua, în urma 
unei solicitări justificate din partea unui 
producător de energie regenerabilă, 
pentru a asigura conectarea prioritară, 
accesul, transportul, distribuția și 
expedierea energiei electrice produse din 
surse regenerabile;
(b) statele membre garantează accesul 
prioritar la rețea pentru energia electrică
produsă din surse de energie regenerabile;
(c) la distribuirea instalațiilor generatoare 
de electricitate, operatorii sistemelor de 
transport acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile;
(d) statele membre se asigură că 



PE409.428v01-00 32/136 AM\731121RO.doc

RO

operatorii de sistem responsabili iau toate 
măsurile de exploatare adecvate în ceea 
ce privește rețeaua și piața pentru a 
reduce la minimum pierderile de energie 
electrică produsă din surse regenerabile;
statele membre se asigură ca operatorii de 
sistem responsabili raportează public și 
fără întârzieri nejustificate cu privire la 
probleme și măsurile luate.

Or. en

Amendamentul 743
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că operatorii 
sistemelor de transport și distribuție 
prezenți pe teritoriul lor garantează 
transportul și distribuția prioritare ale 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile. De asemenea, statele membre
și autoritățile de reglementare competente
garantează accesul prioritar la rețeaua de 
transport și distribuție pentru energia 
electrică produsă din surse de energie 
regenerabile. La distribuirea instalațiilor 
generatoare de electricitate, operatorii 
sistemelor de rețele și bursele de energie 
acordă prioritate instalațiilor generatoare 
care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care fiabilitatea 
și siguranța sistemului electric național 
permite acest lucru și în conformitate cu 
normele de exploatare ce urmează a fi 
aprobate de autoritatea competentă. 
Îndepărtarea de la acest principiu este 
posibilă numai în cazul în care este 
amenințată siguranța sistemului electric 
național. În cazul nerespectării 
principiului de distribuție prioritară, 
sarcina probei cade pe umerii 
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operatorului de rețea sau ai bursei de 
energie în cauză și trebuie însoțită de un 
mecanism de compensare a 
producătorului de energie regenerabilă 
ale cărui interese sunt lezate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
energiei regenerabile stabilite de fiecare 
stat membru.. Operatorul de rețea și/sau 
operatorul bursei de energie ar trebui să 
raporteze, prin intermediul internetului, 
cu privire la probleme și măsurile 
adoptate.

Or. en

Justificare

Trebuie accentuat rolul autorităților naționale de reglementare în stabilirea normelor privind 
rețelele. Sarcina probei pentru neacordarea accesului prioritar revine OST sau schimbului de 
energie și trebuie comunicată într-un mod transparent.

Amendamentul 744
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile și de către 
instalațiile de cogenerare. Operatorii 
gestionează modul în care se alimentează 
rețeaua cu acest tip de energie, 
asigurându-i acces prioritar, în condițiile 
în care nu este amenințată siguranța 
furnizării de electricitate a rețelelor de 
distribuție regionale, naționale sau 
interregionale. 
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Or. de

Justificare

Trebuie asigurată siguranța furnizării. UE recomandă, de asemenea, utilizarea combinată a 
cogenerării. În cazul în care acestor sisteme nu li se acordă acces prioritar la rețea, în
anumite situații ele vor trebui oprite, reducându-se astfel și producția de căldură.

Amendamentul 745
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei și siguranței 
furnizării, statele membre se asigură că 
operatorii sistemelor de transport și 
distribuție prezenți pe teritoriul lor 
garantează transportul și distribuția 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile. De asemenea, aceștia 
garantează accesul prioritar la rețea pentru 
energia electrică produsă din surse de 
energie regenerabile și de instalații de 
cogenerare. Accesul prioritar la rețea 
pentru energia electrică produsă din surse 
de energie regenerabile nu se acordă 
electricității produse prin cogenerare. În 
cazul în care există pericolul de a nu se 
acoperi nevoile, statele membre 
garantează că i se acordă prioritate egală 
electricității produse prin cogenerare. La 
distribuirea instalațiilor generatoare de 
electricitate, operatorii sistemelor de 
transport acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile și/sau instalațiilor care 
utilizează cogenerarea de energie 
electrică și termică, în măsura în care 
siguranța sistemului electric național 
permite acest lucru. 

Or. de
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Justificare

În zonele cu vânturi puternice s-a produs în repetate rânduri situația în care, întrucât energia 
produsă din surse regenerabile are prioritate, se furnizează cantități mari de electricitate 
provenită din energia eoliană, instalațiile de cogenerare trebuie să fie închise, nemaiputând 
furniza, astfel, căldură. Pentru a se evita acest risc, nu trebuie să se acorde acces prioritar la 
rețea electricității din surse regenerabile în fața electricității produse prin cogenerare.  

Amendamentul 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia pot garanta conectarea prioritară
la rețea pentru energia electrică produsă 
din surse de energie regenerabile. Statele 
membre pot hotărî ca operatorii sistemelor 
de transport să acorde prioritate la 
distribuție, cu responsabilitate echilibrată 
bazată pe piață, instalațiilor generatoare 
care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Acordarea priorității nelimitate energiei produse din surse de regenerabile contravine 
directivei IEM care impune proceduri nediscriminatorii între operatorii de pe piață. 
Centralele de energie produsă din surse de regenerabile trebuie să fie în perfect echilibru din 
punct de vedere al responsabilităților, având în vedere că acest lucru este în conformitate cu 
piața deschisă de energie electrică.
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Amendamentul 747
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia pot garanta accesul prioritar la 
rețea pentru energia electrică produsă fie 
din surse de energie regenerabile, fie din 
alte surse neutre din punct de vedere al 
emisiilor de CO2. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport pot 
acorda prioritate instalațiilor generatoare 
care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Deși este necesar să se asigure accesul echitabil al energiei provenite din surse regenerabile 
la rețele, accesul sau expedierea prioritare obligatorii a surselor regenerabile contravine 
funcționării corecte a pieței de energie electrică. Prin urmare, este important ca accesul 
prioritar sau expedierea prioritară să nu fie obligatorii.

Amendamentul 748
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate al energiei produse
din surse de energie regenerabile sau în 
instalații de cogenerare. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalațiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru. 

Or. fr

Justificare

Problema accesului la rețea pentru electricitatea produsă din surse regenerabile este comună 
tuturor instalațiilor descentralizate. Aceste instalații produc electricitate în zone industriale 
pentru consumul local sau în clădiri publice (spitale etc.), comerciale sau rezidențiale. În 
același mod ca și instalațiile de cogenerare, și instalațiile descentralizate trebuie să 
beneficieze de ultimele progrese legislative în domeniul racordării la rețea și contribuția lor 
trebuie să se reflecte în procedurile și costurile implicate.

Amendamentul 749
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

distribuirea instalațiilor generatoare de 
electricitate, operatorii sistemelor de 
transport pot acorda prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru.

Or. en

Justificare

Este esențială garantarea accesului la rețea și tratamentul egal al tuturor tipurilor de 
producție a energiei electrice din surse de regenerabile. Cu toate acestea, accesul prioritar 
obligatoriu contravine principiilor directivei privind piața de energie electrică și ar 
destabiliza funcționarea pieței de energie electrică. OST și OSD trebuie să trateze toți 
producătorii în mod egal.

Amendamentul 750
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

La ora actuală, energiile regenerabile sunt discriminate pe piața de energie electrică. 
Întârzierile întâmpinate de producătorii de energie regenerabilă sunt inacceptabile. Numai în 
Scoția există proiecte de generare de energie în principal regenerabilă cu putere ce 
însumează aproximativ11 000 MW, care necesită conexiuni de transmisie. Dacă energiile 
regenerabile nu sunt tratate prioritar în ceea ce privește conexiunea fizică, obiectivul de 20% 
riscă să nu fie atins.

Amendamentul 751
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prioritatea trebuie de asemenea să facă obiectul fiabilității și siguranței rețelei. Fiabilitatea 
și siguranța sistemului precum și siguranța aprovizionării trebuie luate în considerare în mod 
imperativ în momentul implementării accesului prioritar și a dispozițiilor de expediere, 
datorită implicațiilor variabilității inerente cauzate de energiile regenerabile asupra 
echilibrului rețelei. Rentabilitatea investițiilor și concurența loială trebuie de asemenea luate 
în considerare în deciziile privind accesul prioritar al energiilor regenerabile la rețea.
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Amendamentul 752
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează conectarea fizică 
în termen de doi ani de la solicitare, 
accesul, transportul și distribuția 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile. Statele membre garantează 
accesul prioritar la rețea pentru energia 
electrică produsă din surse de energie 
regenerabile; La distribuirea instalațiilor 
generatoare de electricitate, operatorii 
sistemelor de transport acordă prioritate 
instalațiilor generatoare care utilizează 
surse de energie regenerabile, în măsura în 
care siguranța sistemului electric național 
permite acest lucru.

Or. en

Justificare

O conexiune fizică mai bună și în timp util ar facilita desigur o intrare mai bună pe piață a 
surselor de energie regenerabilă.

Amendamentul 753
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 

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

membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la rețea 
pentru energia electrică produsă din surse 
de energie regenerabile cu condiția 
respectării siguranței aprovizionării și a 
altor constrângeri operaționale. La 
distribuirea instalațiilor generatoare de 
electricitate, operatorii sistemelor de 
transport acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru.

Or. en

Amendamentul 754
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile într-un termen 
rezonabil de la solicitarea unei astfel de 
capacități. De asemenea, aceștia 
garantează accesul prioritar la rețea pentru 
energia electrică produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalațiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru.
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Or. en

Justificare

Rolul propus al OST și al OSD de a avea putere de expediere sau de a acorda prioritate 
anumitor centrale este viabil numai în cadrul unui sistem de sprijin bazat pe tarife fixe. Atât 
timp cât astfel de sisteme de sprijin nu sunt obligatorii în statele membre, aceste reglementări 
ar influența în mod clar piața și ar trebui înlăturate.

Amendamentul 755
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm

Justificare

Pe piața nordică de energie electrică accesul la rețea se bazează în toate cazurile pe acorduri 
comerciale. Dacă un participant la piață și-a vândut energia electrică pe piața de energie 
electrică, acestuia i se garantează accesul la rețea. Prin urmare, nu este nevoie de asigurarea 
accesului prioritar la rețea, dacă piața este concepută precum cea din țările nordice.
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Amendamentul 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
definească și să publice norme 
standardizate privind suportarea separat și 
în comun a costurilor adaptărilor tehnice, 
precum conectările la rețea și consolidările 
rețelei, care sunt necesare pentru a-i integra 
pe noii producători care alimentează 
rețeaua interconectată cu electricitate 
produsă din surse de energie regenerabile. 
Statele membre se asigură că modificările 
în ceea ce privește costurile, cauzate de 
prezenta directivă, sunt luate în 
considerare și operatorii sistemelor de 
transport și distribuție sunt compensați 
prin intermediul structurilor tarifare.

Or. en

Amendamentul 757
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente impun 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție să definească și să publice 
norme standardizate privind suportarea 
separat și în comun a costurilor adaptărilor 
tehnice, precum conectările la rețea și 
consolidările rețelei, o mai bună 
funcționare a rețelei și norme privind 
punerea în aplicare într-un mod 
nediscriminatoriu a codurilor de rețea, 
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care sunt necesare pentru a-i integra pe noii 
producători care alimentează rețeaua 
interconectată cu electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile. Aceste 
norme sunt date publicității cel târziu la 
30 iunie 2010.

Or. en

Justificare

Operațiunile zilnice la rețea sunt diferite de cele de consolidare a rețelei.

Amendamentul 758
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Problema accesului la rețea pentru electricitatea produsă din surse regenerabile este comună 
tuturor instalațiilor descentralizate. Aceste instalații produc electricitate în zone industriale 
pentru consumul local sau în clădiri publice (spitale etc.), comerciale sau rezidențiale. În 
același mod ca și instalațiile de cogenerare, și instalațiile descentralizate trebuie să 
beneficieze de ultimele progrese legislative în domeniul racordării la rețea și contribuția lor 
trebuie să se reflecte în procedurile și costurile implicate.
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Amendamentul 759
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre solicită operatorilor 
de sisteme de transport și de distribuție să 
ofere oricărui nou producător care 
dorește conectarea la rețeaua de transport 
și distribuție informații complete și 
detaliate privind sistemele de transport. 
Aceste informații ar trebui să conțină date 
privind capacitatea de transport deja 
atribuită și cea încă disponibilă.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta o certitudine juridică mai mare și pentru a impulsiona încrederea 
investitorilor este necesar ca noii producători să beneficieze de informații relevante privind 
sistemele de transport, lipsa acestor informații constituind un obstacol major în calea 
dezvoltării noilor centrale de energie regenerabilă.

Amendamentul 760
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente impun 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție de înaltă și medie tensiune să 
pună la dispoziția oricărui nou 
producător care dorește să se conecteze la 
sistem informații cuprinzătoare și 
detaliate privind sistemul de transport, 
inclusiv informații nerestricționate despre 
capacitatea de transport deja alocată și 
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cea rămasă disponibilă.

Or. it

Justificare

Producătorii de energie din surse regenerabile se confruntă cu o serie de incertitudini, 
inclusiv lipsa de informații privind sistemele de transport, un element cheie atunci când se 
pune problema dezvoltării instalațiilor de producere a energiei nepoluante.

Pentru a asigura o mai mare siguranță legală și a întări încrederea investitorilor, trebuie 
furnizate informații amănunțite privind sistemele de transport fiecărui nou producător care 
dorește să fie conectat la rețea.

Amendamentul 761
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) După caz, statele membre pot să 
impună operatorilor sistemelor de transport 
și distribuție să suporte, integral sau parțial, 
costurile menționate la alineatul (3). 
Statele membre le pot cere, de asemenea, 
operatorilor să suporte, total sau parțial, 
costul aferente furnizării energiei pentru 
persoanele cu un venit sub pragul 
național de sărăcie. Statele membre 
revizuiesc și iau măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea cadrelor și normelor privind 
suportarea separat și în comun a costurilor 
menționate la alineatul (3) până cel târziu 
la 30 iunie 2011, iar ulterior din doi în doi 
ani, pentru a asigura integrarea noilor 
producători menționați la alineatul 
respectiv. 

Or. fr

Justificare

Statele membre trebuie să poată impună tuturor producătorilor de energie să contribuie la o 
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politică de selecție care să permită furnizarea de energie la prețuri rezonabile păturilor mai 
puțin prospere ale societății. 

Amendamentul 762
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente impun 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție să pună la dispoziția oricărui 
nou producător care dorește să se 
conecteze la sistem următoarele:

(a) o estimare cuprinzătoare și detaliată a 
costurilor legate de conectare;
(b) un calendar pentru primirea și 
procesarea cererilor de conectare la rețea;
(c) un calendar pentru conectarea efectivă 
la rețea;
Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente întocmesc 
dispoziții privind penalitățile în caz de 
neîndeplinire a cerințelor stipulate la 
literele (a), (b) și (c).
Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente pot permite 
producătorilor de electricitate din surse de 
energie regenerabile care doresc să se 
conecteze la rețea să își satisfacă singuri 
nevoile de conectare.

Or. it
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Justificare

Una din principalele probleme cu care se confruntă operatorii care doresc să construiască 
centrale electrice pe bază de surse regenerabile este incertitudinea procedurală legată de 
cererile de acces la rețea.

Existența unor proceduri lungi de conectare la rețea este un obstacol în calea descentralizării 
producției de electricitate pe bază de surse regenerabile. De aceea, sunt necesare reguli mai 
stricte privind accesul la rețea, precum și garanții că toate statele membre transpun legislația 
existentă în acest domeniu.

Amendamentul 763
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
pună la dispoziția oricărui nou producător 
care dorește să se conecteze la sistem 
următoarele:

a) o estimare cuprinzătoare și detaliată a 
costurilor legate de conectare;
b) un calendar rezonabil și exact pentru 
recepționarea și procesarea cererii de 
conectare la rețea;
c) un calendar rezonabil și exact pentru o 
conectare efectivă la rețea.
Statele membre stabilesc dispoziții care să 
impună sancțiuni în cazul nerespectării 
normelor enumerate la literele (a), (b) și 
(c) din prezentul articol.

Or. en
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Justificare

Incertitudinea legată de procedura de solicitare a accesului la rețea constituie una dintre
dificultățile majore pentru operatorii care intenționează să înființeze noi centrale de energie 
regenerabilă. Pentru a garanta operatorilor o certitudine juridică mai mare este necesar să 
se consolideze normele privind conexiunea la rețea, inclusiv calendare clare pentru cererile 
venite din partea operatorilor noi.

Amendamentul 764
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 765
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

termene rezonabile și exacte care în total 
să nu depășească doi ani. Statele membre 
pot permite producătorilor de electricitate 
din surse de energie regenerabile care 
doresc să se conecteze la rețea să lanseze o 
licitație pentru lucrările de conectare.

Or. en

Justificare

O conexiune fizică mai bună, în timp util și rezonabilă ar facilita desigur o intrare pe piață 
mai bună a energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
pună la dispoziția oricărui nou producător 
care dorește să se conecteze la sistem o 
estimare cuprinzătoare și detaliată a 
costurilor legate de conectare, pe baza 
costurilor menționate la alineatul (3). 
Statele membre pot permite producătorilor 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile care doresc să se conecteze la 
rețea să lanseze o licitație pentru lucrările 
de conectare.

Or. en
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Amendamentul 767
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

La implementarea Directivei, trebuie să se țină cont de normele tehnice existente. Operatorul 
rețelei trebuie poată opera permanent o rețea capabilă să garanteze siguranța furnizării, în 
conformitate cu normele tehnice existente. Această cerință trebuie îndeplinită și atunci când 
centralele electrice produc la capacitate maximă, și atunci când acestea nu furnizează deloc 
energie rețelei. Dezvoltarea rețelei și nivelul de investiții aferent trebuie deci să aibă în 
vedere situația de aprovizionare garantată atât la nivel maxim, cât și la nivel minim.

Amendamentul 768
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism bazat pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
ținând seama de beneficiile rezultate din 
conectările producătorilor care au fost 

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism bazat pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii.
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conectați inițial și ulterior, precum și ale 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție.

Or. de

Justificare

Includerea avantajelor viitoare în calculul costurilor nu este fezabilă și ar genera numeroase 
litigii în instanță.

Amendamentul 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism bazat pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
ținând seama de beneficiile în ceea ce 
privește costurile de conectare, rezultate 
din conectările producătorilor care au fost 
conectați inițial și ulterior.

Or. en

Justificare

Calculul posibilelor beneficii pentru întregul sistem precum și pentru producătorii deja 
conectați va da întotdeauna rezultate ambigue. O consecință posibilă a acestui fapt poate fi o 
denaturare în rândul solicitanților.



AM\731121RO.doc 53/136 PE409.428v01-00

RO

Amendamentul 770
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Autoritățile naționale de reglementare 
solicită cu titlu obligatoriu ca impunerea 
taxelor de transport și distribuție să nu facă
nicio discriminare în defavoarea 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile, și să nu discrimineze energia 
electrică din surse de energie regenerabile 
produsă în regiuni periferice, cum ar fi 
regiunile insulare și regiunile cu o densitate 
scăzută a populației; Comisia 
investighează abuzuri privind această 
dispoziție și ia măsurile corective necesare 
dacă este încălcată.

Or. en

Justificare

Statele membre au încălcat această clauză în mod repetat, iar Comisia nu a reușit să-și 
îndeplinească sarcina de a o pune în aplicare. Această modificare înăsprește tonul pentru a 
face ca responsabilitățile autorităților competente să fie cât se poate de clare.

Amendamentul 771
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre se asigură că taxele 
percepute de operatorii sistemelor de 
transport și de operatorii sistemelor de 
distribuție pentru transportul și distribuția 
de electricitate din centrale care utilizează 
surse de energie regenerabile reflectă 
costurile generate de conectarea instalației 
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reduceri ale costurilor pot proveni din 
utilizarea directă a rețelei de joasă 
tensiune.

la rețea. 

Or. de

Justificare

Avantajele producției distribuite menționate și posibilitatea de a le cuantifica ar trebui 
considerate ca problematice, deoarece producția distribuită poate reduce pierderile din rețea 
numai dacă este furnizată la momentul potrivit și în cantitatea potrivită. În plus, serviciile 
oferite de sursele de energie regenerabile sunt deseori greu de planificat, iar furnizarea de 
electricitate în rețea în momente fără legătură cu gradul de utilizare a acesteia poate duce la 
pierderi și mai mari.

Amendamentul 772
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre se asigură că taxele 
percepute de operatorii sistemelor de 
transport și de operatorii sistemelor de 
distribuție pentru transportul și distribuția 
de electricitate din centrale de cogenerare 
sau centrale care utilizează surse de 
energie regenerabile reflectă reduceri ale 
costurilor realizabile prin conectarea 
instalației la rețea. Aceste reduceri ale 
costurilor pot proveni din utilizarea directă 
a rețelei de joasă tensiune. 

Or. fr

Justificare

Problema accesului la rețea pentru electricitatea produsă din surse regenerabile este comună 
tuturor instalațiilor descentralizate. Aceste instalații produc electricitate în zone industriale 
pentru consumul local sau în clădiri publice (spitale etc.), comerciale sau rezidențiale. În 
același mod ca și instalațiile de cogenerare, și instalațiile descentralizate trebuie să 
beneficieze de ultimele progrese legislative în domeniul racordării la rețea și contribuția lor 
trebuie să se reflecte în procedurile și costurile implicate.
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Amendamentul 773
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia Europeană și statele 
membre vor elabora o abordare 
coordonată a dezvoltării energiilor 
generate de instalații eoliene și marine 
din largul Mării Nordului, Mării Irlandei 
și Mării Baltice. Acest plan va cuprinde 
proceduri de autorizare optimizate, iar 
infrastructura de rețea necesară, atât cea 
de pe țărm, cât și cea din larg, va 
reprezenta un proiect prioritar în cadrul 
inițiativei privind rețeaua transeuropeană 
(TEN).
Comisia și statele membre vor elabora o 
abordare coordonată a dezvoltării 
capacității de generare eoliană și termal-
solară a energiei electrice în regiunea 
mediteraneană, atât în statele membre ale 
UE, cât și în țări terțe. Infrastructura de 
rețea necesară și o mai bună coordonare 
între diferiții operatori de sistem la nivel 
european vor constitui un proiect prioritar 
în cadrul inițiativei privind rețeaua 
transeuropeană (TEN).

Or. en

Justificare

Dezvoltarea potențialului energiei eoliene și marine din largul Mării Nordului și al Mării 
Baltice precum și dezvoltarea potențialului energiei termice solare și eoliene din regiunea 
mediteraneană vor fi ușurate printr-o abordare coordonată și ar trebui să constituie 
prioritate în cadrul inițiativei TEN.
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Amendamentul 774
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
realizează o evaluare a costurilor 
potențiale pentru industriile mari 
consumatoare de energie și pentru 
gospodării, generate de adaptările tehnice 
necesare ale rețelelor de transport și de 
distribuție a energiei electrice.
Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a proteja 
consumatorii de energie vulnerabili 
împotriva costurilor totale menționate la 
alineatul (8a) și pentru a reduce sărăcia 
energetică.

Or. en

Justificare

Creșterea costurilor și, prin urmare, a facturilor finale la energie electrică derivate din 
directiva propusă va fi probabil foarte substanțială pentru sectoarele industriei mari 
consumatoare de energie electrică, precum și pentru gospodării. Astfel, este importantă 
efectuarea unei evaluări de către Comisie, care să ducă la o mai bună înțelegere a acestor 
potențiale costuri, iar statele membre să abordeze posibilele efecte asupra consumatorilor 
vulnerabili și mai săraci prin măsuri corespunzătoare.

Amendamentul 775
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre evaluează nevoia de 
extindere a infrastructurii existente a 
rețelelor de gaze în vederea facilitării 
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integrării gazelor produse din surse 
regenerabile, pe baza unor criterii 
ecologice, tehnice și economice, ținând 
seama de modalități alternative de 
valorificare locală.

Or. en

Justificare

Una dintre potențialele căi de valorizare este injectarea în rețele a gazului provenit din surse 
regenerabile. Datorită costurilor legate de infrastructură, a constrângerilor legate de 
siguranță, sănătate sau a celor tehnice, injectarea biogazului și extinderile de rețea aferente 
trebuie să fie bazate pe evaluări solide și cuprinzătoare, prin luarea în considerare a 
mijloacelor locale de valorizare prin producția de energie electrică sau de căldură. 
Investițiile și costurile de operare, precum și durata de producție a gazului regenerabil ar 
trebui să fie incluse în aceste evaluări.

Amendamentul 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care injectarea de biogaz 
produs din surse regenerabile este soluția 
potrivită prin prisma criteriilor tehnice, 
economice și de mediu și nu afectează 
fiabilitatea și securitatea rețelei de gaz, 
statele membre dau asigurări că, pe 
teritoriul lor, operatorii de sisteme de 
distribuție și transport garantează 
transportul și distribuție gazului produs 
din surse de energie regenerabile, cu 
condiția să existe posibilitatea tehnică de 
a distribui acest tip de gaz în condiții de 
siguranță către consumatori.
Costurile de conectare la rețea înglobează 
racordarea la punctul de conectare, 
sistemul de măsurare a presiunii, 
dispozitivele de mărire a presiunii și 
aparatele de măsură calibrate.



PE409.428v01-00 58/136 AM\731121RO.doc

RO

Dacă este necesar, statele membre pot 
cere operatorilor de sisteme de transport 
și distribuție să participe la costurile 
susmenționate.
Până cel mai târziu la 31 martie 2010, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a stabili cadrul legal și normele 
privind asumarea și partajarea acestor 
costuri. Statele membre revizuiesc 
măsurile respective din doi în doi ani, 
incluzându-le în planurile lor de acțiune 
naționale, în conformitate cu prevederile 
articolului 4.
Operatorii de sisteme de transport și de 
distribuție asigură, de asemenea, accesul 
prioritar la rețea pentru gazele produse 
din surse de energie regenerabile, sub 
rezerva compatibilității cu gestionarea 
rețelei.

Or. fr

Justificare

În cazul în care injectarea de gaz în rețea este soluția optimă, sunt necesare norme de 
siguranță, condiții tehnice și norme privind partajarea costurilor. Pentru a reduce impactul 
financiar asupra consumatorilor finali, aceste norme trebuie să garanteze faptul că toate 
părțile implicate acționează în modul cel mai eficient din punct de vedere economic. Având în 
vedere marea varietate a programelor naționale de ajutor și gradul înalt de specificitate al 
fiecărui proiect de injectare, este mult mai indicat ca aceste norme să fie întocmite la nivel 
național.

Amendamentul 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Statele membre evaluează nevoia de 
extindere a rețelei de conducte de gaz
existente în vederea facilitării integrării 
gazelor produse din surse regenerabile, pe 
baza unor criterii ecologice, tehnice și 
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economice, ținând seama de metodele 
alternative de valorificare locală.

Or. fr

Justificare

Injectarea de gaz produs din surse regenerabile este una dintre metodele de exploatare 
posibile. Având în vedere costurile legate de infrastructuri și măsurile de siguranță, 
restricțiile tehnice și sănătate, injectarea de biogaz și extinderea rețelei de conducte de gaz 
trebuie să se bazeze pe o evaluare valabilă, ținând cont de posibilitățile de utilizare a gazului 
existent la nivel local, cum ar fi producerea de electricitate sau de căldură. Trebuie să se 
pună accent pe investiția necesară, costurile de exploatare și durata producției de biogaz.

Amendamentul 778
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În ceea ce privește introducerea de 
gaz din surse regenerabile în rețelele de 
transport și de distribuție, statele membre 
elaborează norme transparente și 
nediscriminatorii referitoare la calitatea 
gazului, ținând seama de criterii de 
fiabilitate, siguranță și sănătate publică.
Statele membre elaborează, de asemenea, 
un cadru nediscriminatoriu și 
transparent, care să le permită 
operatorilor de sisteme de transport și de 
distribuție să stabilească cerințele tehnice 
corespunzătoare pentru fiecare cerere de 
racordare. 
În final, statele membre stabilesc norme 
privind responsabilitatea în ceea ce 
privește monitorizarea constrângerilor de 
ordin tehnic, măsurarea calității gazului 
și, unde este cazul, operațiuni de 
odorizare.

Or. en
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Justificare

Este responsabilitatea statelor membre să definească în mod standarde clare pentru calitatea 
gazului pentru a asigura fiabilitatea și siguranța rețelelor de gaze precum și utilizări finale 
fiabile, în siguranță și fără pericol pentru sănătate. Operatorii și/sau producătorii nu pot 
deține singuri responsabilitate asupra unor astfel de chestiuni.

În ceea ce privește condițiile tehnice, datorită particularităților fiecărui proiect de injectare, 
statele membre definesc un cadru transparent și nediscriminatoriu, cu condiții precise pentru 
fiecare proiect în parte stabilite de către operatorii de sisteme de transport și distribuție, pe 
baza acestui cadru global.

Amendamentul 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) În ceea ce privește introducerea de 
gaz din surse regenerabile în rețelele de 
transport și de distribuție, statele membre 
elaborează norme transparente și 
nediscriminatorii referitoare la calitatea 
gazului, pe baza unor criterii de 
fiabilitate, siguranță și sănătate publică. 
Statele membre elaborează, de asemenea, 
un cadru nediscriminatoriu și 
transparent, care să le permită 
operatorilor de sisteme de transport și de 
distribuție să stabilească cerințele tehnice 
corespunzătoare pentru fiecare cerere de 
racordare.
Statele membre stabilesc normele privind 
împărțirea răspunderii în cadrul 
gestionării constrângerilor tehnice, 
măsurătorilor privind calitatea gazului și 
odorizării, dacă este necesar.

Or. fr

Justificare

Intră în sarcina statelor membre întocmirea de norme precise privind calitatea gazului pentru 
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a asigura fiabilitatea și siguranța conductelor de gaz și a garanta o utilizare finală sigură din 
punct de vedere tehnic și al sănătății. În ceea privește condițiile tehnice, din cauza gradului 
înalt de specificitate al fiecărui proiect de injectare, statele membre trebuie să elaboreze un 
cadru transparent și nediscriminatoriu, operatorii de rețele de transmisie și distribuție 
urmând să menționeze condițiile exacte aferente fiecărui proiect, prin raportare la cadrul 
general.

Amendamentul 780
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura ținând 
cont de dezvoltarea instalațiilor de 
încălzire și/sau răcire urbană din surse de 
energie regenerabile.

Or. de

Justificare

Sprijinul pentru infrastructura de încălzire și răcire este la fel de necesar ca și dispozițiile 
articolului 14.

Amendamentul 781
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
energia obținută din biomasă

Or. en
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Justificare

Îndeplinirea obiectivelor privind atenuarea schimbărilor climatice, menținerea biodiversității 
și protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor va fi realizată numai dacă cerințele privind 
criteriile de durabilitate se extind asupra tuturor formelor de biomasă pentru energie din 
prezenta directivă, dar și asupra tuturor sectoarelor industriale – industriile petrolului, 
alimentară și a lemnului – industrii interesate de biocombustibili.

Amendamentul 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică și socială 
pentru energia obținută din biomasă

Or. en

Justificare

Pe lângă criteriile de mediu, trebuie luate în considerare și criteriile sociale. Deoarece toată 
biomasa trebuie supusă criteriului durabilității, cuvintele „biocombustibili și alte biolichide” 
trebuie înlocuite cu „energie obținută din biomasă”, peste tot unde apare în raport.

Amendamentul 783
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Or. en
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Amendamentul 784
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biomasă, biocombustibili și alte biolichide

Or. en

Justificare

Toată energia provenită din plante și utilizată în transporturi ar trebui supusă acelorași 
criterii de durabilitate ecologică. Cuvântul „biomasă” trebuie inclus în completarea 
cuvintelor „biocombustibili” și „biolichide” pentru a împiedica apariția unei portițe de 
scăpare rezultată în urma progresului tehnologic, de exemplu biomasa utilizată pentru 
producerea hidrogenului pentru transport.

Amendamentul 785
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru
biocombustibili și alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
toate formele de biomasă utilizate în 

scopuri energetice

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).



PE409.428v01-00 64/136 AM\731121RO.doc

RO

Amendamentul 786
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Indiferent dacă materiile prime au fost 
cultivate pe teritoriul Comunității sau în 
afara acestuia, energia produsă din 
biomasă, biocombustibili și alte biolichide 
este luată în considerare în scopurile 
enumerate la literele (a) - (c) de mai jos 
numai în cazul în care îndeplinește
cerințele stabilite la alineatele (2) - (5):

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

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

(aa) măsurarea gradului de respectare a 
cerințelor Directivei privind calitatea 
combustibililor de către combustibilii 
utilizați în transport;

(b) măsurarea respectării obligațiilor 
referitoare la energia regenerabilă;

(b) măsurarea respectării obligațiilor 
referitoare la energia regenerabilă;

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

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

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să fie în deplină conformitate cu cerințele Directivei privind 
calitatea carburanților.
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Amendamentul 787
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Toate formele de biomasă utilizate în 
scopuri energetice sunt luate în 
considerare în scopurile enumerate la 
literele (a), (b) și (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplinesc cerințele stabilite 
la alineatele (2) - (9):

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

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

(b) măsurarea respectării obligațiilor 
referitoare la energia regenerabilă;

(b) măsurarea respectării obligațiilor 
referitoare la energia regenerabilă;

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

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar 
pentru consumul de biomasă.

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).

Amendamentul 788
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Biocombustibilii și alte biolichide sunt 
luate în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) și (c) de mai jos numai în 

(1) Indiferent dacă materiile prime au fost 
cultivate pe teritoriul Comunității sau în 
afara acestuia, biocombustibilii și alte 
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cazul în care îndeplinesc cerințele stabilite 
la alineatele (2) - (5):

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

Or. en

Amendamentul 789
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Energia obținută din biomasă este 
luată în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) și (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplinește cerințele stabilite 
la alineatele (2) - (5):

Or. en

Justificare

Îndeplinirea obiectivelor privind atenuarea schimbărilor climatice, menținerea biodiversității 
și protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor va fi realizată numai dacă cerințele privind 
criteriile de durabilitate se extind asupra tuturor formelor de biomasă pentru energie din 
prezenta directivă, dar și asupra tuturor sectoarelor industriale – industriile petrolului, 
alimentară și a lemnului – industrii interesate de biocombustibili.

Amendamentul 790
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – prima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Necesar, întrucât s-a introdus un nou criteriu.

Amendamentul 791
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsurarea gradului de respectare a 
cerințelor Directivei privind calitatea 
combustibililor de către combustibilii 
utilizați în transport;

Or. en

Justificare

Normele privind biocombustibilii utilizați în sectorul transporturilor ar trebui armonizate atât 
în Directiva privind energia regenerabilă cât și în Directiva privind calitatea carburanților. 
Un sistem de referințe încrucișate este astfel necesar pentru a garanta faptul că un singur set 
de norme se aplică în temeiul ambelor directive.

Amendamentul 792
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obținute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
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(1) și este de cel puțin 35%. 

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

De la 1 ianuarie 2015, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră datorată utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide 
luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) este de cel 
puțin 50%, pe baza reexaminării efectuate 
de Comisia Europeană până în 2013 și 
apoi din doi în doi ani.

Or. en

Justificare

Soluția cea mai potrivită ar fi o abordare în două faze, luând în considerare în mod deosebit 
necesitatea elaborării unei abordări progresive în ceea ce privește biocombustibilii și 
materiile prime mai evoluate. Această abordare este menționată adecvat în documentul 
privind criteriile de durabilitate pentru biocombustibili al grupului de lucru ad-hoc al 
Consiliului, din 10 aprilie 2008.

Amendamentul 793
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obținute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 35% și va crește până la cel puțin 
50% începând cu 1 ianuarie 2012 și 60% 
începând cu 1 ianuarie 2017.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

În cazul energiei obținute din biomasă, 
produsă de instalații aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, primul paragraf se aplică de 
la 1 aprilie 2013.

Or. en
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Justificare

Comisia propune reduceri minime de 35% ale emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul 
energiei provenite din biomasă, ceea ce este prea puțin, fiind necesare reduceri ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră de cel puțin 60%.

Amendamentul 794
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a altor biolichide pentru transporturi, luate 
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) se calculează în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (1) și este de cel 
puțin 50%, cu excepția cazului 
biocombustibililor și al altor biolichide 
produse de instalații aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, în care reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră este de cel puțin 
35% până la 1 aprilie 2013.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

Or. en

Justificare

Numai biocombustibilii care oferă un nivel înalt de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră trebuie luați în considerare pentru realizarea obiectivului și pentru a fi eligibili pentru 
ajutor, însă este justificată acordarea unei scurte perioade de adaptare pentru uzinele de 
biocombustibili existente.
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Amendamentul 795
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obținute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
(1) și este de cel puțin 50%.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

În cazul energiei obținute din biomasă,
produsă de instalații aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, primul paragraf se aplică de 
la 1 aprilie 2013.

Or. en

Justificare

Reducerea propusă de 35% a emisiilor de gaze cu efect de seră nu este suficient de 
ambițioasă. Prin stabilirea unui obiectiv atât de mic, majoritatea biocombustibililor se va 
califica, cu riscul de a menține producția la un nivel ineficient, cu beneficii climatice limitate 
și cu potențiale efecte majore indirecte asupra utilizării terenurilor. În plus, prin propunerea 
unui prag de numai 35% pentru emisiile de gaze cu efect de seră, potențialul semnificativ 
pentru producția eficientă de biocombustibili în zonele tropicale este diminuat.

Amendamentul 796
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării combustibililor 
obținuți din biomasă utilizați în 
transporturi luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
(1) și este de cel puțin 60 %.
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În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

În cazul combustibililor obținuți din 
biomasă utilizați în transporturi produși 
de instalații aflate în exploatare în ianuarie 
2008, primul paragraf se aplică de la 1 
ianuarie 2010.

Or. en

Justificare

Pragul de emisii de gaze cu efect de seră trebuie să fie suficient de ridicat încât să garanteze 
utilizarea eficientă a resurselor restrânse de biomasă. De asemenea, în cazul în care metoda 
de calcul nu va fi îmbunătățită în mod semnificativ, valoarea reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră riscă să fie larg supraestimată, ceea ce va duce la inducerea în eroare a 
consumatorilor și la o politică eronată.

Amendamentul 797
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării tuturor formelor de 
biomasă utilizate în scopuri energetice 
luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) este de cel puțin 
35% în cazul combustibililor utilizați în 
transporturi și 50% în cazul producției de 
energie electrică.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

Pentru toate formele de biomasă utilizate 
în scopuri energetice, produse de instalații 
aflate în exploatare în ianuarie 2008, 
primul paragraf se aplică de la 1 aprilie 
2013.

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
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criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).

Amendamentul 798
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obținute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
(1) și este de cel puțin 35%. 
Biocombustibilii celulozici, biogazul și 
biocombustibilii obținuți din ulei rezidual 
de origine vegetală sau animală sau din 
plante nealimentare trebuie să ducă la o 
reducere a gazelor cu efect de seră de cel 
puțin 50%.

Or. en

Justificare

În cazul în care reducerea minimă de 35% a emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi mărită, 
aceasta ar cauza o serie de restricții importante pentru producția de biocombustibili. Unul 
dintre obiectivele promovării biocombustibililor este reducerea dependenței energetice, prin 
urmare producția europeană de materii prime ar trebui încurajată, iar nivelul reducerilor 
emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui calculat luând în considerare potențialul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră datorată biocombustibililor obținuți din materii 
prime europene. Biocombustibilii celulozici, biogazul și biocombustibilii proveniți din uleiuri 
reziduale de origine vegetală sau animală, plantele nealimentare trebuie să înregistreze 
reduceri mai mari, ceea ce va diminua și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră.



AM\731121RO.doc 73/136 PE409.428v01-00

RO

Amendamentul 799
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 35 % și va crește până la cel 
puțin 50% la 1 ianuarie 2014 și 60% la 1 
ianuarie 2017.

Or. en

Amendamentul 800
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

Începând cu 1 ianuarie 2012, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor și a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este 
de cel puțin 50%.

Sistemele de sprijin ar trebui să 
promoveze biocombustibilii și alte 
biolichide care permit o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră mai 
mare decât pragul minim. Un sprijin 
superior ar trebui acordat numai dacă 
sunt aduse suficiente dovezi care să ateste 
pretinsa reducere sporită a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Documentele 
justificative ar trebui să includă dovezi 
privind evitarea efectelor indirecte prin 
utilizarea produselor reziduale sau prin 
cultivarea terenurilor degradate.
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Or. en

Justificare

Trebuie încurajată dezvoltarea biocombustibililor capabili de reduceri mai mari de emisii de 
gaze cu efect de seră, iar acest lucru se poate obține atât prin limitări obligatorii cât și prin 
stimulente financiare. Producerea bioenergiei provenite din deșeuri sau din cultivarea pe 
terenurile degradate reduce presiunea cauzată de producția de bioenergie asupra terenurilor, 
apei și producției de culturi și, prin urmare, ar trebui încurajată.

Amendamentul 801
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

Începând cu 1 ianuarie 2015, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor și a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) 
ajunge la cel puțin 50 %. Acest nivel 
trebuie obținut printr-o creștere anuală de 
3% începând cu intrarea în vigoare a 
Directivei până în 2015.
Reducerea emisiilor cu efect de seră 
rezultată în urma utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide se 
calculează în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Pentru a mări avantajele biocombustibililor față de combustibilii fosili și a aduce o mai mare 
contribuție la protejarea climei, trebuie obținut un mai bun bilanț al CO2. În cazul 
biocombustibililor de primă generație există un potențial suficient pentru a ameliora acest 
bilanț.
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Amendamentul 802
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

Începând cu 1 ianuarie 2015, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor și a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) 
ajunge la cel puțin 50 %. Acest nivel 
trebuie obținut printr-o creștere anuală de 
2 % începând cu intrarea în vigoare a 
Directivei până în 2020.
Reducerea emisiilor cu efect de seră 
rezultată în urma utilizării 
biocombustibililor și a altor biolichide se 
calculează în conformitate cu articolul 17 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Pentru a mări avantajele biocombustibililor față de combustibilii fosili și a aduce o mai mare 
contribuție la protejarea climei, trebuie obținut un mai bun bilanț al CO2. În cazul 
biocombustibililor de primă generație există un potențial suficient pentru a ameliora acest 
bilanț.

Amendamentul 803
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

În cazul energiei obținute din biomasă, 
produsă de instalații aflate în exploatare la 
30 iunie 2009, primul paragraf se aplică de 
la 1 octombrie 2014.
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Or. en

Justificare

Având în vedere o perioadă rezonabilă de 18 luni necesară construirii unei uzine de 
biocombustibili, perioada de tranziție trebuie prelungită pentru toate uzinele aflate în 
funcțiune la 30 iunie 2009. În plus, perioada de tranziție trebuie prelungită pentru a fi pusă în 
aplicare de la 1 octombrie 2014.

Amendamentul 804
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră se calculează în conformitate cu 
metoda stabilită la articolul 17.

Or. en

Amendamentul 805
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Combustibilii pentru transport 
produși din biomasă, luați în considerare 
în scopurile menționate la alineatul (1), se 
limitează la combustibilii produși din:
(a) deșeuri sau reziduuri, inclusiv biogaz,
(b) materii prime, care provin de pe 
terenurile nefolosite, degradate sau 
marginale, cu un beneficiu net în termeni 
de emisii de carbon rezultate din 
utilizarea terenului în decursul a 10 ani,
(c) combustibili proveniți din materii 
prime care nu conduc la emisii directe sau 
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indirecte de dioxid de carbon, rezultate în 
urma schimbării utilizării terenului.

Or. en

Justificare

Combustibilii proveniți din biomasă și destinați transportului trebuie limitați la materiile 
prime fără emisii rezultate în urma schimbării directe sau indirecte a utilizării terenurilor. 
Potențialul de perfecționare a captării dioxidului de carbon al terenurilor marginale sau 
degradate nu se va materializa dacă piața de conformitate pentru obiectivele UE nu este 
direcționată în acest sens.

Amendamentul 806
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se interzice cultivarea terenurilor 
pentru obținerea de biocombustibili și 
biolichide la concurență cu cultivarea 
terenurilor pentru producția alimentară.

Or. de

Justificare

Trebuie acționat cu multă prudență pentru ca utilizarea biocombustibililor să nu 
înrăutățească situația alimentară.

Amendamentul 807
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 

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

menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe:

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut 
loc cu suficient de mult timp în urmă, 
astfel încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;
(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop.

(a) zone desemnate prin lege în scopul 
protecției naturii, exceptând cazul în care 
se furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop;

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(b) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată;
(c) zone în care au avut loc schimbări 
ilegale de utilizare a terenurilor sau o 
degradare a zonelor umede neexploatate, 
ceea ce poate duce la reducerea stocului 
de carbon conținut în sol.

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

Or. en

Justificare

Definiția inițială „Pădure neafectată de activitate umană semnificativă” din articolul 15 
alineatul (3) litera (a) este o formulare inexactă utilizată în principal în scopuri statistice, 
care lasă loc pentru interpretări ambigue în ceea ce privește pădurile care aparțin acestei 
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categorii. În unele cazuri, pădurile gestionate în mod durabil în cadrul utilizării economice 
normale ar putea fi considerate drept virgine, păduri cu biodiversitate și nu ar fi incluse în 
obiectivul de 10% pentru biocombustibili.

Amendamentul 808
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Biomasa pentru producția de energie, 
cu excepția combustibililor pentru 
transport, care este luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) nu se 
obține din materii prime ce provin de pe 
terenuri bogate în biodiversitate, în afară 
de cazul în care acestea constau în fluxuri 
de deșeuri sau reziduuri lemnoase legale 
și reglementate, provenind din practici 
legitime de gestionare a conservării. Sunt 
incluse aici terenuri care în 1990 sau 
după acest an dețineau unul din 
următoarele statute, indiferent dacă acest 
statut mai este valabil sau nu:

(-a) teren cu valoare de conservare 
ridicată

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

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili, cu excepția 
cazului în care se aduc dovezi care să 
ateste că orice intervenție umană a avut și 
va avea în continuare o intensitate și o 
frecvență care să permită menținerea 
structurii și proceselor speciilor naturale;

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, inclusiv cele desemnate în scopul 
protecției ecosistemelor sau speciilor rare, 
amenințate sau pe cale de dispariție, 
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adus atingere acestui scop. recunoscute de acordurile internaționale, 
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția de 
materie primă respectivă nu a adus atingere 
acestui scop;

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii,
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune care păstrează structura 
naturală a speciilor și caracteristicile și 
procesele ecologice și este nefertilizată.

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

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

Or. en

Justificare

În timp ce biomasa destinată transportului trebuie limitată la materii prime care nu afectează 
utilizarea terenurilor sau la situațiile în care poate fi dovedită perfecționarea captării 
dioxidului de carbon, utilizarea biomasei în alte scopuri energetice trebuie reglementată 
pentru a se evita impactul negativ asupra mediului.

Amendamentul 809
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Toate formele de biomasă utilizate în 
scopuri energetice, care sunt luate în 
considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) nu se obțin din materii prime 
ce provin de pe terenuri bogate în 
biodiversitate sau aflate pe o rază de 5 km 
în jurul acestor terenuri, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 sau după 
această dată dețineau unul din următoarele 
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valabil sau nu: statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

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

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

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop. 

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop. 

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(ca) alte terenuri care sunt recunoscute ca 
fiind bogate în diversitate.

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

Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența literei (c), 
până în ianuarie 2010. O astfel de măsură, 
destinată modificării elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).



PE409.428v01-00 82/136 AM\731121RO.doc

RO

Amendamentul 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, cu excepția 
cazului în care se aduc dovezi care să 
ateste faptul că producția materiilor prime 
în cauză este compatibilă cu menținerea 
sau sporirea elementelor respective ale 
biodiversității. În sensul prezentului 
alineat, „terenuri bogate în diversitate” 
înseamnă terenuri care în ianuarie 2008 
sau după această dată dețineau unul din 
următoarele statute, indiferent dacă acest 
statut mai este valabil sau nu:

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

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă;

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu 
a adus atingere acestui scop. 

(b) (i) zone desemnate în scopul protecției 
naturii de către lege sau de autoritatea 
competentă relevantă sau

(ii) zone de protecție a ecosistemelor sau 
speciilor rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție, recunoscute de acordurile 
internaționale, sub rezerva recunoașterii 
lor în conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 16 alineatul (4) al doilea 
paragraf;

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.
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Or. en

Amendamentul 811
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop. 

(b) (i) zone desemnate în scopul protecției 
naturii de către lege sau de autoritatea 
competentă relevantă sau

(ii) zone de protecție a ecosistemelor sau 
speciilor rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție, recunoscute de acordurile 
internaționale sau incluse pe listele 
elaborate de organizații 
interguvernamentale sau organizații 
neguvernamentale internaționale, sub 
rezerva recunoașterii lor în conformitate 
cu procedura stabilită la articolul 16 
alineatul (4) al doilea paragraf,
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția de 
materie primă respectivă nu a adus atingere 
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acestui scop. 
(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii,
nefertilizată și nedegradată.

Or. en

Amendamentul 812
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(–a) teren cu valoare de conservare 
ridicată

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

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

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop.

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, inclusiv cele desemnate în scopul 
protecției ecosistemelor sau speciilor rare, 
amenințate sau pe cale de dispariție, 
recunoscute de acordurile internaționale, 
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția de 
materie primă respectivă nu a adus atingere 
acestui scop;

(ba) zone-tampon din jurul zonelor 



AM\731121RO.doc 85/136 PE409.428v01-00

RO

desemnate în scopul protecției naturii și 
rute de migrație între astfel de zone;

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii, 
nefertilizată și nedegradată.

Or. en

Justificare

Pentru a se evita blocarea speciilor pe cale de dispariție în zone izolate, biocombustibilii nu 
trebuie produși în zonele de tampon și pe rutele de migrație între zonele desemnate în scopuri 
de protecție a florei și a faunei locale.

Amendamentul 813
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Bioenergia luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) nu se 
obține din materii prime ce provin de pe 
terenuri bogate în biodiversitate, adică de 
pe terenuri care în mai 2003 sau după 
această dată dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

Or. en

Justificare

Așa cum se observă în cazul Asiei de Sud-est, textul Comisiei îi avantajează pe cei care au 
despădurit terenurile în mod speculativ, anticipând creșteriea pieței europene. Mai mult, și 
încă mai grav, o astfel de dată limită subminează data limită din 1990 stabilită în mecanismul 
de dezvoltare nepoluantă din cadrul Protocolului de la Kyoto. Anul 2003 reprezintă data la 
care UE a adoptat asistența legislativă privind biocombustibilii.
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Amendamentul 814
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Energia produsă din biomasă care este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obține din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, cu excepția 
cazului în care se furnizează dovezi care 
arată că materiile prime în cauză sunt 
obținute prin practici de gestionare 
durabilă și că producerea și extragerea 
lor nu a dăunat biodiversității și/sau că 
structura și procesele speciilor naturale 
vor fi restabilite în urma unei intervenții. 
Sunt incluse aici terenuri care în ianuarie 
2008 sau după această dată dețineau unul 
din următoarele statute, indiferent dacă 
acest statut mai este valabil sau nu:

Or. en

Justificare

Ca și în alte situații, gestionarea durabilă ar trebui să fie posibilă, astfel încât să fie utilizate 
cantități limitate de biomasă, într-o manieră durabilă.

Amendamentul 815
Lena Ek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 

(a) pădure și alte terenuri împădurite 
primare: pădure și alte terenuri 
împădurite cu specii autohtone, în care nu 
există indicii evidente ale activităților 
umane, iar procesele ecologice nu sunt 
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încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;

afectate în mod semnificativ;

Or. en

Justificare

Pădure neafectată de activitate umană semnificativă este o formulare inexactă utilizată în 
principal în scopuri statistice. Nu există nicio interpretare lipsită de ambiguitate cu privire la 
pădurile care ar aparține acestei categorii. Definiția presupune riscul de a considera o 
cantitate necunoscută de păduri gestionate durabil în utilizare economică normală drept 
virgine, cu biodiversitate și, prin urmare, acestea nu ar putea fi incluse în obiectivul de 10% 
pentru biocombustibili.

Amendamentul 816
Gunnar Hökmark

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pădure/alte terenuri împădurite cu 
specii autohtone, dacă nu există indicii 
evidente ale activităților umane, iar 
procesele ecologice nu sunt afectate în 
mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 817
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) zone care oferă servicii ecosistemice 
de bază în situații critice (de exemplu 
protecția bazinelor hidrografice, controlul 



PE409.428v01-00 88/136 AM\731121RO.doc

RO

eroziunilor) așa cum sunt definite de 
Evaluarea ecosistemelor pentru noul 
mileniu, sub rezerva recunoașterii lor în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 16 alineatul (4) al doilea 
paragraf;

Or. en

Justificare

Serviciile ecosistemice sunt beneficiile pe care oamenii le obțin de la ecosisteme. Acestea 
includ furnizarea serviciilor precum hrană, apă, lemn, fibre, reglementarea serviciilor 
precum a celor legate de climă, inundații, boli, deșeuri, calitatea apei, servicii culturale 
precum recreerea, plăcerile estetice, împlinirea spirituală și servicii de asistență precum 
formarea solului, fotosinteza și ciclul nutritiv.

Amendamentul 818
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop.

(b) zone desemnate prin lege sau de către 
autoritățile competente relevante în scopul 
protecției naturii, exceptând cazul în care 
se furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop;

Or. de

Justificare

Cadrul juridic trebuie să prevadă cu mai multă claritate modul exact în care un teren este 
selectat pentru protecția naturii, pentru a oferi un temei juridic clar.
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Amendamentul 819
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) zone cu o concentrație semnificativă, 
la nivel regional sau global, de ecosisteme 
sau specii rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție, recunoscute de acordurile 
internațional sau care figurează pe „Lista 
roșie” a UICN, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu 
a adus atingere acestui scop;

Or. de

Justificare

Ar trebui să se aplice acordurile internaționale privind conservarea speciilor atunci când se 
stabilesc criterii de sustenabilitate.

Amendamentul 820
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
propună criterii, indicatori și metode 
paneuropene care să fie folosite pentru a 
hotărî ce presupune statutul menționat la 
literele (a), (b) și (c) și cum ar trebui 
stabilit și verificat acest statut.

Or. en
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Justificare

Este esențial să se aplice aceleași criterii, indicatori și metodologii în întreaga UE. CEN 
asigură cadrul adecvat și poate pune în mișcare expertiza corespunzătoare pentru a îndeplini 
această sarcină și a început deja procesul. Cadrul legislativ al UE trebuie să urmeze articolul 
95 al Tratatului UE.

Amendamentul 821
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
propună criterii, indicatori și metode 
paneuropene care să fie folosite pentru a 
hotărî ce presupune statutul menționat la 
literele (a), (b) și (c) și cum ar trebui 
stabilit și verificat acest statut.

Or. en

Justificare

Este esențial să se aplice aceleași criterii, indicatori și metodologii în întreaga UE. CEN 
asigură cadrul adecvat și poate pune în mișcare expertiza corespunzătoare pentru a îndeplini 
această sarcină și a început deja procesul. Cadrul legislativ al UE trebuie să urmeze articolul 
95 al Tratatului UE.

Amendamentul 822
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 

(4) Materiile prime pe bază de lemn 
utilizate pentru producția de 
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menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 
reprezentau una din următoarele și care 
nu mai dețin acest statut:

biocombustibili și alte biolichide care sunt 
luate în considerare în scopurile menționate 
la alineatul (1) se obțin din păduri:

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate;

(a) care se gestionează și se taie în 
conformitate cu criteriile pentru o 
gestionare durabilă a pădurilor stabilite 
de Conferința ministerială privind 
protecția pădurilor în Europa (MCPFE) 
sau cu criterii comparabile stabilite; 

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

(b) care se supun legislației naționale 
referitoare la păduri și la mediu.

Dispozițiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obținută materia primă, terenul 
deținea același statut ca în ianuarie 2008.

Or. en

Justificare

Conferințele ministeriale privind protecția pădurilor în Europa (CMPPE) au enumerat un set 
larg de criterii și indicatori pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Aceste criterii au fost de 
asemenea aplicate la nivel național și constituie, în ziua de astăzi, o parte esențială a 
legislației naționale privind pădurile în multe state UE. În diferite părți ale lumii au fost 
create criterii și indicatori asemănători și aceștia ar trebui utilizați în cazul materiilor prime 
provenite din pădurile din afara Europei.

Amendamentul 823
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 

(4) Biomasa destinată producției de 
energie cu excepția celei pentru 
combustibili utilizați în transport, care 
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materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele și care nu mai dețin acest 
statut:

este luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obține din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în 1990 reprezentau una din 
următoarele și care nu mai dețin acest 
statut:

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate;

(a) zone umede; 

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

(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 0,5 
hectare, cu copaci mai înalți de 5 metri și 
un coronament de peste 10%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ; 

(ba) savane și tufărișuri, adică zone în 
care se găsesc la un loc arbori, arbuști și 
pajiști cu stocuri mari de carbon;
(bb) pajiști permanente, adică pășuni și 
islazuri, care au fost acoperite de vegetație 
de pajiște și folosite drept pășuni timp de 
cel puțin 20 de ani.

Dispozițiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obținută materia primă, terenul 
deținea același statut ca în ianuarie 2008.

Or. en

Justificare

În timp ce biomasa destinată transportului trebuie limitată la materii prime care nu afectează 
utilizarea terenurilor sau la situațiile în care poate fi dovedită perfecționarea captării 
dioxidului de carbon, utilizarea biomasei în alte scopuri energetice trebuie reglementată 
pentru a se evita impactul negativ asupra mediului.
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Amendamentul 824
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Toate formele de biomasă utilizate în 
scopuri energetice care sunt luate în 
considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) nu se obțin din materii prime 
ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de 
carbon.

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate;

În zonele în care pierderile de dioxid de 
carbon conservat la suprafață nu pot fi 
recuperate în termen de 10 ani, nu se 
construiesc unități noi de producție. În 
zone cu un risc ridicat de pierderi majore 
de dioxid de carbon conservat sub nivelul 
solului, cum ar fi anumite pajiști, soluri 
care conțin turbă, mangrove și zone 
umede, nu se construiesc unități noi de 
producție.

(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 
hectar, cu copaci mai înalți de 5 metri și 
un coronament de peste 30%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ;
Dispozițiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obținută materia primă, terenul 
deținea același statut ca în ianuarie 2008.

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).
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Amendamentul 825
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Energia produsă din biomasă care este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obține din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, cu excepția cazului 
în care se aduc dovezi care arată că 
materiile prime în cauză provin din 
fluxuri de deșeuri sau reziduuri lemnoase 
sau sunt obținute prin practici de 
gestionare durabilă. Sunt incluse aici
terenuri care în ianuarie 2008 reprezentau 
una din următoarele și care nu mai dețin 
acest statut:

Or. en

Justificare

Ca și în alte situații, gestionarea durabilă ar trebui să fie posibilă, astfel încât să fie utilizate 
cantități limitate de biomasă, într-o manieră durabilă.

Amendamentul 826
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Energia produsă din biomasă care este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obține din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în noiembrie 2005 reprezentau una 
din următoarele și care nu mai dețin acest 
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statut: statut:

Or. en

Amendamentul 827
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Toată energia provenită din plante și utilizată în transporturi ar trebui supusă acelorași 
criterii de durabilitate ecologică. Cuvântul „biomasă” trebuie inclus în completarea 
cuvintelor „biocombustibili” și „biolichide” pentru a împiedica apariția unei portițe de 
scăpare rezultată în urma progresului tehnologic, de exemplu biomasa utilizată pentru 
producerea hidrogenului pentru transport.

Amendamentul 828
Henrik Lax

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent sau 
pentru o perioadă semnificativă a anului, 
inclusiv turbării neexploatate;

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent;
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Or. en

Justificare

Există soluri care nu sunt clasificate ca zone umede, dar care pot fi acoperite de ape o bună 
parte a anului, în special în cazul condițiilor de timp ploios. Prin urmare, numai acoperirea 
permanentă cu ape poate fi acceptată drept criteriu pentru zone umede.

Amendamentul 829
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent sau 
pentru o perioadă semnificativă a anului, 
inclusiv turbării neexploatate;

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent sau 
pentru o perioadă semnificativă a anului, 
inclusiv toate turbăriile;

Or. en

Justificare

Turbăriile degradate (adică cele deja asanate) rămân un depozit semnificativ dovedit de 
dioxid de carbon, pe tot globul. Refacerea turbăriilor degradate aduce reduceri mult mai 
mari de emisii decât utilizarea lor pentru producerea de biomasă. Deoarece dezvoltarea 
biomasei necesită deseori scăderea în continuare a pânzei de apă freatică, aceasta cauzând și 
mai multă degradare și, prin urmare, emisii de gaze cu efect de seră la scară mai mare.

Amendamentul 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) suprafețe dens împădurite;
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care pot atinge aceste praguri in situ;

Or. en

Amendamentul 831
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 0,5 
hectare, cu copaci mai înalți de 5 metri și 
un coronament de peste 10%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ.

Or. en

Justificare

Definiția suprafețelor dens împădurite trebuie să fie în conformitate cu definițiile recunoscute 
la nivel internațional de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
(FAO) și de către Convenția ONU privind Biodiversitatea, care definesc pădurile ca terenuri 
ce se întind pe o suprafață de peste 0,5 ha, cu o cupolă de peste 10%.

Amendamentul 832
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) savane și tufărișuri, adică zone în 
care se găsesc la un loc arbori, arbuști și 
pajiști;

Or. en
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Justificare

„Ecosistemele intermediare” între păduri și pășuni constituie un depozit semnificativ, eficient 
și important de dioxid de carbon (de ex. cerrado-ul brazilian și savana africană) și acestea 
sunt excluse în formularea curentă.

Amendamentul 833
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) pajiști permanente, adică pășuni și 
islazuri, care au fost acoperite de vegetație 
de pajiște și folosite drept pășuni timp de 
cel puțin 20 de ani și nu sunt păduri.

Or. en

Justificare

Pășunile permanente constituie un depozit semnificativ, eficient și important de dioxid de 
carbon și, conform recentelor studii științifice, „datoria” carbonului pentru transformarea 
pășunilor poate atinge 90 de ani.

Amendamentul 834
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) zone umede, așa cum sunt definite în 
cadrul Convenției RAMSAR, sub rezerva 
recunoașterii acestora în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 16 
alineatul (4) al doilea paragraf;

Or. en
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Amendamentul 835
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care, la data la care a fost 
obținută materia primă, terenul deținea 
același statut ca în ianuarie 2008.

Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care, la data la care a fost 
obținută materia primă, terenul deținea 
același statut ca în mai 2003.

Or. en

Justificare

Așa cum se observă în cazul Asiei de Sud-est, textul Comisiei îi avantajează pe cei care au 
despădurit terenurile în mod speculativ, anticipând creșteriea pieței europene. Mai mult, și 
încă mai grav, o astfel de dată limită subminează data limită din 1990 stabilită în mecanismul 
de dezvoltare nepoluantă din cadrul Protocolului de la Kyoto. Anul 2003 reprezintă data la 
care UE a adoptat asistența legislativă privind biocombustibilii.

Amendamentul 836
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
elaboreze criterii și specificații armonizate 
care să fie folosite pentru a hotărî ce 
presupune statutul menționat la literele 
(a) și (b) și cum ar trebui stabilit și 
verificat acest statut.

Or. en

Justificare

Este esențial să se aplice aceleași criterii, indicatori și metodologii în întreaga UE. CEN 
asigură cadrul adecvat și poate pune în mișcare expertiza corespunzătoare pentru a îndeplini 
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această sarcină și a început deja procesul. Cadrul legislativ al UE trebuie să urmeze articolul 
95 al Tratatului UE.

Amendamentul 837
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
elaboreze criterii și specificații armonizate 
care să fie folosite pentru a hotărî ce 
presupune statutul menționat la literele 
(a) și (b) și cum ar trebui stabilit și 
verificat acest statut.

Or. en

Justificare

Este esențial să se aplice aceleași criterii, indicatori și metodologii în întreaga UE. CEN 
asigură cadrul adecvat și poate pune în mișcare expertiza corespunzătoare pentru a îndeplini 
această sarcină și a început deja procesul. Cadrul legislativ al UE trebuie să urmeze articolul 
95 al Tratatului UE.

Amendamentul 838
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatele 4a–4b–4c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Producția de biomasă în scopuri 
energetice nu poate pune în pericol 
securitatea alimentară și utilizările locale 
ale biomasei.
Comisia raportează în fiecare an cu 
privire la:
a) modificări ale utilizării terenului în 
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regiuni în care se produce biomasă;
b) modificări ale prețurilor la produsele 
alimentare pe piața mondială și în regiuni 
în care se produce biomasă.
(4b) În cursul producerii și procesării 
biomasei, solul și calitatea acestuia vor 
rămâne neschimbate sau se vor 
îmbunătăți:
a) nicio normă sau lege referitoare la 
gestionarea solului nu va fi încălcată,
b) în cursul producerii și procesării 
biomasei, se vor aplica cele mai bune 
practici pentru protejarea și 
îmbunătățirea solului și a calității 
acestuia.
(4c) În cursul producerii și procesării 
biomasei, apele de suprafață și cele 
subterane nu vor fi epuizate, iar calitatea 
apei va rămâne neschimbată sau se va 
îmbunătății:
a) nicio normă sau lege referitoare la 
gestionarea apelor nu va fi încălcată,
b) în cursul producerii și procesării 
biomasei, se vor aplica cele mai bune 
practici pentru a reduce la minimum 
utilizarea apei și pentru protejarea și 
îmbunătățirea calității acesteia,
c) în cursul producerii și procesării 
biomasei, nu se va utiliza apă din surse 
neregenerabile.

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).
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Amendamentul 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Biocombustibilii și alte biolichide nu 
sunt luați în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) dacă au 
beneficiat de subvenții, de scutiri de taxe 
sau de alte stimulente publice menite să le 
reducă costurile de producție și să le ofere 
un avantaj competitiv neloial.

Or. en

Amendamentul 840
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Indiferent dacă materiile prime au 
fost sau nu cultivate pe teritoriul 
comunitar, biomasa destinată producerii 
de energie nu este luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) decât 
în cazul în care au fost luate măsuri 
eficace pentru a preveni:
(a) poluarea apelor, inclusiv a celor 
subterane;
(b) consumul excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă;
(c) poluarea aerului;
(d) degradarea calității solului.

Or. en
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Justificare

Raportarea trebuie de asemenea să includă o evaluare amănunțită a efectelor pe care le are 
cererea crescândă de bioenergie asupra utilizării globale a terenurilor și a emisiilor aferente. 
Fără această evaluare va fi imposibil să se stabilească dacă politica respectivă contribuie cu 
adevărat la reducerea emisiilor.

Amendamentul 841
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Biocombustibilii și biolichidele ar 
trebui produși în primul rând din 
materiale reziduale, printr-o creștere a 
productivității terenurilor utilizate în 
prezent sau pe terenuri 
degradate/nefolosite, pentru a reduce la 
minimum presiunea crescândă în ceea ce 
privește utilizarea solului, precum și 
emisiile indirecte de gaze cu efect de seră.
Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
terenurilor care intră sub incidența 
alineatului (4).

Or. en

Justificare

Producerea bioenergiei provenite din deșeuri sau din cultivarea pe terenuri degradate sau 
neproductive reduce povara cauzată de producția de bioenergie asupra terenurilor, apei și 
producției de culturi și previne majoritatea efectelor indirecte. Prin urmare, aceasta trebuie 
încurajată.
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Amendamentul 842
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Biomasa destinată producerii de 
energie nu este luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) decât 
în cazul în care materiile prime din care a 
fost obținută au fost cultivate 
respectându-se următoarele criterii:
(a) respectarea drepturilor funciare ale 
comunităților locale și ale popoarelor 
indigene, așa cum sunt stabilite în 
Declarația ONU privind drepturile 
popoarelor indigene și în alte cadre 
internaționale relevante, cum ar fi faptul 
că:
- dreptul de a utiliza terenul poate fi 
demonstrat și nu este contestat în mod 
legitim de către comunitățile locale care 
au drepturi demonstrabile;
- utilizarea terenului pentru biomasă 
destinată producerii de energie nu 
diminuează drepturile legale, consacrate 
sau tradiționale ale altor utilizatori fără 
consimțământul liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză al acestora; și
(b) procedurile de consultare și de 
comunicare cu populațiile locale și cu 
grupurile de interese prin intermediul 
instituții acestora;
(c) respectarea legislațiilor naționale 
privind sănătatea și siguranța 
muncitorilor și salariul minim;
(d) respectarea convențiilor și 
recomandărilor relevante ale Organizației 
Internaționale a Muncii;
(e) contractele cu micii agricultori, care 
sunt rezonabile, transparente și 
respectate; în special:
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- plățile convenite se fac la timp, iar toate 
costurile, taxele și impozitele sunt clar 
explicate și convenite dinainte;
- procesul de stabilire a prețului 
materiilor prime, al serviciilor și al 
produselor este explicat într-un mod clar;
- sistemele de rambursare a datoriilor 
sunt pe deplin transparente și operează cu 
o rată a dobânzii rezonabilă.

Or. en

Amendamentul 843
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Criteriile pentru practici agricole trebuie să fie aceleași, atât pentru producția în cadrul UE, 
cât și pentru cea din exterior. A se vedea alineatul 7a (nou) (amendamentul 33 al 
raportorului) și amendamentele propuse în completare de către aceiași autori.
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Amendamentul 844
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Acesta se aplică mutatis mutandis 
materiilor prime agricole cultivate în 
afara Comunității și utilizate pentru 
producția de biocombustibili și alți 
combustibili lichizi biologici, luate în 
considerare pentru scopurile menționate 
la alineatul (1).
Materiile prime agricole cultivate în afara 
Comunității și utilizate pentru producția 
de biocombustibili și alți combustibili 
lichizi biologici sunt luate în considerare 
în conformitate cu alineatul (1). În cazul 
în care aceste reguli nu pot fi aplicate, se 
ține cont de următoarele cerințe, cu 
implicații asupra resurselor mondiale și 
naturale:
(a) nu generează o creștere semnificativă 
a emisiilor ce pot provoca o acidificare, o 
eutrofizare sau distrugerea stratului de 
ozon, sau care sunt toxice;
(b) nu au un impact semnificativ asupra 
funcțiilor solului sau fertilității solului (de 
exemplu, conservarea nivelelor de materie 
organică sau ținerea sub control a 
eroziunii);
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(c) nu generează o degradare 
semnificativă a calității apei sau a 
resurselor de apă;
(d) nu generează o degradare a diversității 
biologice sau a ecosistemului și
(e) îngrășămintele și pesticidele sunt 
utilizate de o manieră rezonabilă din 
punct de vedere ecologic;

Or. de

Justificare

În cazul materiilor prime agricole din țările terțe, cerințele care reflectă eco-
condiționalitatea sau sunt echivalente sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea 
biocombustibililor produși pe baza lor. Forma actuală a textului îi discriminează pe 
producătorii din UE.

Amendamentul 845
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Paragraful de mai sus se aplică mutatis 
mutandis materiilor prime agricole 
cultivate în afara Comunității și utilizate 
pentru producția de biocombustibili și alți 
combustibili lichizi biologici, luate în 
considerare pentru scopurile menționate 
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la alineatul (1).
Materiile prime agricole cultivate în afara 
Comunității și utilizate pentru producția 
de biocombustibili și alți combustibili
lichizi biologici sunt luate în considerare 
în conformitate cu alineatul (1). În cazul 
în care aceste reguli nu pot fi aplicate, se 
ține cont de următoarele cerințe, cu 
implicații asupra resurselor mondiale și 
naturale:
(a) nu generează o creștere semnificativă 
a emisiilor ce pot provoca o acidificare, o 
eutrofizare sau distrugerea stratului de 
ozon, sau care sunt toxice;
(b) nu au un impact semnificativ asupra 
funcțiilor solului sau fertilității solului (de 
exemplu, conservarea nivelelor de materie 
organică sau ținerea sub control a 
eroziunii);
(c) nu generează o degradare 
semnificativă a calității apei sau a 
resurselor de apă;
(d) nu generează o degradare a diversității 
biologice sau a ecosistemului și
(e) îngrășămintele și pesticidele sunt 
utilizate de o manieră rezonabilă din 
punct de vedere ecologic;

Or. de

Justificare

În cazul materiilor prime agricole din țările terțe, cerințele care reflectă eco-
condiționalitatea sau sunt echivalente sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea 
biocombustibililor produși pe baza lor. Forma actuală a textului îi discriminează pe 
producătorii din UE.
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Amendamentul 846
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Toate materiile prime, indiferent de proveniență, trebuie să se conformeze acelorași cerințe 
privind mediul.

Amendamentul 847
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

minime pentru bunele condiții agricole și 
de mediu definite în temeiul articolul 5 
alineatul (1) din respectivul regulament.

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).

Amendamentul 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatele 5a–5b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Biocombustibilii și alte biolichide se 
iau în considerare în scopurile menționate 
la alineatul (1) numai în cazul în care 
țara în care au fost produși a ratificat și a 
pus efectiv în aplicare toate tratatele și 
convențiile de mai jos:
– Convenția privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de faună 
și floră pe cale de dispariție,
– Convenția privind diversitatea biologică,
– Protocolul de la Cartagena privind 
prevenirea riscurilor biotehnologice,
– – Protocolul de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice.
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind interzicerea celor mai
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grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind abolirea muncii forțate 
(nr. 105);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind munca forțată sau 
obligatorie (nr. 29);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind egalitatea de remunerare 
a mâinii de lucru masculine și a mâinii de 
lucru feminine, pentru o muncă de 
valoare egală (nr. 100);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind discriminarea în domeniul 
ocupării forței de muncă și exercitării 
profesiei (nr. 111);
– Convenția Organizației Internaționale a 
Muncii privind libertatea sindicală și 
protecția dreptului sindical (nr. 87);
– Punerea efectivă în aplicare a tratatelor 
menționate este constatată ținându-se 
seama de rapoartele privind punerea în 
aplicare ale țărilor în cauză, în 
conformitate cu dispozițiile privind 
aplicarea din tratate și, în mod deosebit, 
de orice recomandare din partea 
organismelor înființate în temeiul 
tratatelor respective pentru a monitoriza 
respectarea prevederilor.
(5b) În cazul în care o țară nu a ratificat 
tratatele enumerate la alineatul 5a litera 
(a), dar autoritățile naționale sau agentul 
economic prezintă Comisiei informații
fiabile care dovedesc faptul că în țara în 
cauză standardele de protecție a mediului 
sunt echivalente cu cele menționate în 
tratatele respective, Comisia poate decide. 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 21 alineatul (2), că 
biocombustibilii și celelalte biolichide 
produse în țara în cauză pot fi luați în 
considerare în scopurile menționate la 



PE409.428v01-00 112/136 AM\731121RO.doc

RO

alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 849
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Biocombustibilii și alte biolichide se 
iau în considerare în scopul menționat la 
alineatul (1) numai în cazul în care țara 
în care au fost produși a ratificat și a pus 
efectiv în aplicare toate tratatele 
referitoare la mediu de mai jos:
1. Convenția privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de faună 
și floră pe cale de dispariție
2. Convenția privind diversitatea biologică
3. Protocolul de la Cartagena privind 
prevenirea riscurilor biotehnologice
4. Protocolul de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice
Punerea efectivă în aplicare a tratatelor 
menționate este constatată ținându-se 
seama de rapoartele privind punerea în 
aplicare ale țărilor în cauză, în 
conformitate cu dispozițiile privind 
aplicarea din tratate și, în mod deosebit, 
de orice recomandare din partea 
organismelor înființate în temeiul 
tratatelor respective pentru a monitoriza 
respectarea prevederilor.

Or. en

Justificare

Criteriile ecologice din articolul 15a nu sunt suficiente și, prin urmare, acestea trebuie 
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extinse.

Amendamentul 850
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Biocombustibilii și alte biolichide nu 
sunt luați în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) dacă nu au 
fost luate măsuri eficiente pentru 
prevenirea următoarelor:
(a) deteriorării calității apelor de 
suprafață și a celor subterane prin 
pătrunderea substanțelor poluante și a 
unor cantități excesive de nutrienți;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă.

Or. en

Amendamentul 851
Eluned Morgan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate pe teritoriul Comunității sau 
în afara acestuia, biocombustibilii și alte 
biolichide nu sunt luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) dacă 
nu au fost furnizate informații în 
conformitate cu articolul 16 din prezenta 
directivă, referitoare la producerea de 
biocombustibili și alte biolichide, precum 
și de materii prime pentru aceștia, privind 
următoarele:
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(a) o evaluare a impactului pentru a 
identifica orice zone sau specii menționate 
la articolul 15 alineatul (3), un plan de 
gestionare care să aibă ca scop 
menținerea sau consolidarea statutului 
acestora [precum și realizarea obiectivelor 
menționate la literele (b) – (f) ale 
prezentului paragraf] și respectarea 
planului de gestionare în cauză;
(b) aplicarea unor practici pentru a 
asigura utilizarea durabilă a apei, inclusiv 
conservarea apelor subterane și 
prevenirea poluării apei;
(c) aplicarea unor practici pentru a sigura 
gestionarea durabilă a solului, prevenirea 
și controlul eroziunii;
(d) utilizarea unor produse agrochimice 
clasificate de către Organizația Mondială 
a Sănătății ca produse de tip 1A sau 1B și 
de clasa a II-a sau enumerate în cadrul 
Convențiilor de la Stockholm și 
Rotterdam și, în cazul utilizării acestora, 
măsura în care producătorii caută în mod 
activ alternative;
(e) incendierea în scopul defrișării sau al 
eliminării deșeurilor și măsura în care 
aceasta este în conformitate cu orientările 
privind bunele practici care urmează a fi 
identificate de către Comisie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 21 alineatul (2);
(f) măsura în care sunt respectate 
următoarele criterii:
i) dreptul de a utiliza terenul poate fi 
demonstrat și nu este contestat în mod 
legitim de către comunitățile locale care 
au drepturi demonstrabile legale sau 
consacrate;
ii) populației locale i se oferă compensații 
pentru orice achiziție de teren sau 
renunțare la drepturi, cu care aceasta a 
fost de acord, sub rezerva 
consimțământului ei liber, anterior și în 
cunoștință de cauză, precum și pentru 
acorduri negociate prin intermediul 
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instituțiilor sale;
iii)utilizarea terenului pentru cultivarea 
materiei prime pentru biocombustibili sau 
alte biolichide nu diminuează drepturile 
legale, consacrate sau tradiționale ale 
altor utilizatori, fără consimțământul 
liber, prealabil și în cunoștință de cauză 
al acestora;
iv) nu se cultivă materie primă pe terenuri 
obținute în acest scop prin evacuare 
forțată;
v) în cadrul procesului de producere de 
materii prime pentru biocombustibili și 
alte biolichide nu este sprijinită și nu se 
apelează la munca forțată, inclusiv 
munca pentru plata unei datorii [așa cum 
este definită de convențiile OIM nr. 29 și 
105]:
(1) întreprinderea nu reține nicio parte 
din salarii, beneficii, proprietăți sau 
documente ale lucrătorilor pentru ca 
aceștia să rămână în producție
(2) întreprinderea trebuie, de asemenea, 
să se abțină de la măsuri de ordin fizic 
sau psihologic pentru a-și păstra angajații
(3) lucrătorii sunt liberi să-și părăsească 
angajatorul în urma unui preaviz 
rezonabil
(4) soții/soțiile sau copiii lucrătorilor cu 
contract nu pot fi obligați să lucreze în 
producție
vi) nu sunt angajați copii cu vârsta mai 
mică de 15 ani (cu excepția cazului 
exploatațiilor  agricole familiale și fără ca 
dezvoltarea educațională, morală, socială 
și fizică a acestora să fie afectată) și nicio 
activitate riscantă sau periculoasă nu este 
realizată de lucrători cu vârsta mai mică 
de 18 ani
vii) toți lucrătorii beneficiază de contracte 
legale și ar trebui să fie remunerați în 
mod echitabil, în conformitate cu clauzele 
contractului
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(1) lucrătorii trebuie să fie plătiți în 
numerar sau într-o formă convenabilă 
pentru aceștia, în mod regulat și la timp
(2) nu sunt permise reținerile din salarii 
ca măsură disciplinară și nici rețineri din 
salarii, care nu sunt prevăzute de 
legislația națională, fără autorizația 
expresă a lucrătorului în cauză.  Toate 
măsurile disciplinare ar trebui 
înregistrate.
(3) cazarea și alte beneficii nu sunt 
deduse automat din salariul minim sau 
salariul relevant pentru sectorul în cauză, 
ca plată în natură.
(4) în cazul muncii în acord, rata 
câștigului trebuie să permită lucrătorului 
să câștige cel puțin salariul minim sau 
salariul standard relevant din sectorul 
respectiv (luându-se în calcul cel mai 
mare dintre cele două) pentru un program 
normal de lucru și în condiții de lucru 
normale.

Or. en

Amendamentul 852
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Indiferent dacă materiile prime au 
fost sau nu cultivate pe teritoriul 
comunitar, energia obținută din biomasă, 
biocombustibili și alte biolichide nu este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) decât în cazul 
în care au fost luate măsuri eficace în 
scopul prevenirii:
(a) deteriorării calității apelor de 
suprafață și a celor subterane prin 
pătrunderea substanțelor poluante și a 
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unor cantități excesive de nutrienți;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă.

Or. en

Justificare

Este necesară o conformitate mai cuprinzătoare în ceea ce privește practicile agricole 
durabile, atât în cadrul UE, cât și în exterior și este foarte important ca producția crescută de 
biocombustibili să nu ducă la deteriorarea apei și a solului.

Amendamentul 853
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate pe teritoriul Comunității sau 
în afara acestuia, biocombustibilii și alte 
biolichide nu sunt luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) dacă 
nu au fost furnizate informații în 
conformitate cu articolul 16 din prezenta 
directivă, referitoare la producerea de 
biocombustibili și alte biolichide, precum 
și de materii prime pentru aceștia, privind 
următoarele:
i. dreptul de a utiliza terenul poate fi 
demonstrat și nu este contestat în mod 
legitim de către comunitățile locale care 
au drepturi demonstrabile legale sau 
consacrate;
ii. populației locale i se oferă compensații 
pentru orice achiziție de teren sau 
renunțare la drepturi, cu care aceasta a 
fost de acord, sub rezerva 
consimțământului ei liber, anterior și în 
cunoștință de cauză, precum și pentru 
acorduri negociate prin intermediul 
instituțiilor sale;
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iii. nu se cultivă materie primă pe terenuri 
obținute în acest scop prin evacuare 
forțată;
iv. în cadrul procesului de producere de 
materii prime pentru biocombustibili și 
alte biolichide nu este sprijinită și nu se 
apelează la munca forțată, inclusiv 
munca pentru plata unei datorii și munca 
realizată de copii [așa cum sunt definite 
de convențiile OIM nr. 29, 105, 138, 182]:
v. toți lucrătorii beneficiază de contracte 
legale și ar trebui să fie remunerați în 
mod echitabil, dispunând inclusiv de 
dreptul de organizare și negociere 
colectivă și de lipsa discriminării, după 
cum se stabilește în cadrul convențiilor 
OIM nr. 100, 111, 87, 98.

Or. en

Amendamentul 854
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Producătorii urmăresc înlocuirea și 
reducerea consumului de substanțe 
agrochimice, îngrășăminte și pesticide, în 
măsura posibilului. Nu se folosesc 
substanțe care:
(i) sunt clasificate ca pesticide de clasa I 
și a II-a de către Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS),
(ii) intră sub incidența procedurii de 
consimțământ prealabil în cunoștință de 
cauză din cadrul Convenției de la 
Rotterdam sau 
(iii) au fost verificate sau s-au aflat pe 
lista cu substanțe candidate din cadrul 
Convenției de la Stockholm privind 
poluanții organici persistenți.
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Or. en

Justificare

Utilizarea mai redusă a substanțelor chimice înseamnă o utilizare mai redusă a 
combustibililor fosili, contribuind astfel la reducerea emisiilor. În plus, utilizarea unor 
substanțe chimice care sunt extrem de nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu ar 
trebui total interzisă în cadrul producției biocombustibililor. Deoarece biocombustibilii nu se 
folosesc pentru hrană, aceasta ar putea duce la standarde de mediu mai relaxate în ceea ce 
privește sănătatea umană, permițând astfel eliberarea substanțelor periculoase în mediu.

Amendamentul 855
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cazul în care o țară nu a ratificat 
tratatele enumerate la alineatul 5a litera 
(a), dar autoritățile naționale sau agentul 
economic prezintă Comisiei informații 
fiabile care dovedesc faptul că în țara în 
cauză standardele de protecție a mediului 
sunt echivalente cu cele menționate în 
tratatele respective, Comisia poate decide. 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 21 alineatul (2), că 
biocombustibilii și celelalte biolichide 
produse în țara în cauză pot fi luați în 
considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Criteriile ecologice din articolul 15a nu sunt suficiente și, prin urmare, acestea trebuie 
extinse.
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Amendamentul 856
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Din doi în doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul asupra 
durabilității sociale în UE și în țări terțe, 
al creșterii cererii de biocombustibili, 
precum și impactul politicii UE în materie 
de biocombustibili asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, asupra posibilității 
populației din țările în curs de dezvoltare 
de a-și permite produsele alimentare și 
asupra altor aspecte mai generale legate 
de dezvoltare. Primul raport se prezintă în 
anul 2012. Raportul abordează problema 
respectării drepturilor de utilizare a 
terenurilor. Raportul precizează, pentru 
fiecare țară care reprezintă o sursă 
importantă de materii prime pentru 
biocombustibilul consumat în UE, dacă 
țara respectivă a ratificat toate convențiile 
Organizației Internaționale a Muncii 
enumerate în continuare:
i) Convenția privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138)
ii) Convenția privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182)
iii) Convenția privind abolirea muncii 
forțate (nr. 105)
iv) Convenția privind munca forțată sau 
obligatorie (nr. 29)
v) Convenția privind egalitatea de 
remunerare a mâinii de lucru masculine 
și a mâinii de lucru feminine, pentru o 
muncă de valoare egală (nr. 100)
vi) Convenția privind discriminarea în 
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domeniul ocupării forței de muncă și 
exercitării profesiei (nr. 111)
vii) Convenția privind libertatea sindicală 
și protecția dreptului sindical (nr. 87)
viii) Convenția privind aplicarea 
principiilor dreptului de organizare și 
negociere colectivă (nr. 98)
Comisia raportează cu privire la punerea 
în aplicare a acestor Convenții, în 
conformitate cu informațiile de care 
dispune.

Or. en

Justificare

Criteriile privind mediul din articolul 15a nu sunt suficiente și, prin urmare, acestea trebuie 
extinse, fiind necesară o raportare periodică din partea Comisiei.

Amendamentul 857
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) În fiecare an, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul, din punct de 
vedere al durabilității sociale în UE și în 
țări terțe, al creșterii cererii de 
biocombustibili, precum și impactul 
politicii UE în materie de biocombustibili 
asupra disponibilității produselor 
alimentare în țările exportatoare, asupra 
posibilității populației din țările în curs de 
dezvoltare de a-și permite aceste produse 
alimentare și asupra altor aspecte mai 
generale legate de dezvoltare.
Primul raport se prezintă în anul 2010.
Raportul abordează problema respectării 
drepturilor de utilizare a terenurilor. 
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Raportul precizează, pentru fiecare țară 
care reprezintă o sursă importantă de 
materii prime pentru biocombustibilul 
consumat în UE, dacă țara respectivă a 
ratificat și a pus în aplicare toate 
convențiile Organizației Internaționale a 
Muncii enumerate în continuare:
(i) Convenția privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138);
(ii) Convenția privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182);
(iii) Convenția privind abolirea muncii 
forțate (nr. 105);
(iv) Convenția privind munca forțată sau 
obligatorie (nr. 29);
(v) Convenția privind egalitatea de 
remunerare a mâinii de lucru masculine 
și a mâinii de lucru feminine, pentru o 
muncă de valoare egală (nr. 100);
(vi) Convenția privind discriminarea în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
exercitării profesiei (nr. 111);
(vii) Convenția privind libertatea sindicală 
și protecția dreptului sindical (nr. 87);
(viii) Convenția privind aplicarea 
principiului dreptului de organizare și 
negociere colectivă (nr. 98);
Comisia propune, dacă este cazul, luarea 
de măsuri corective.

Or. en

Justificare

În propunere trebuie incluse criteriile sociale. Comisia trebuie să întocmească în fiecare an 
un raport special cu privire la o paletă largă de efecte sociale pe care le au cererea și 
utilizarea crescută a biocombustibililor. Dacă este necesar, Comisia ar trebui să propună, pe 
baza acestor rapoarte, acțiuni corective.
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Amendamentul 858
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Atunci când este cazul, micii 
exploatatori agricoli, organizațiile de 
producători și cooperativele vor putea 
solicita sisteme de certificare în grup, 
dacă procedurile de auditare prevăzute 
impun costuri administrative 
disproporționate pentru aceștia.

Or. en

Amendamentul 859
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să adauge criterii suplimentare pe lângă cele 
stabilite la nivelul UE.
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Amendamentul 860
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 861
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În cazul apariției unor probleme neașteptate privind durabilitatea biocombustibililor, statele 
membre sunt capabile să reacționeze mai rapid decât Comisia și, prin urmare, acestora ar 
trebui să li se permită impunerea unor criterii suplimentare ulterioare, acolo unde este 
necesar.
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Amendamentul 862
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre nu refuză să ia în 
considerare, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și alte 
biolichide care se obțin prin respectarea 
prezentului articol, din alte motive de 
durabilitate. De asemenea, statele membre 
nu pot refuza utilizarea biomasei produse 
prin inginerie genetică.

Or. fr

Justificare

Datorită progresului înregistrat de genetică, există posibilitatea de a mări conținutul de ulei 
al anumitor plante care pot fi folosite pentru producția de biocombustibili cu peste 40%. 
Uniunea Europeană nu poate neglija aceste progrese biotehnologice.

Amendamentul 863
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Criteriile actuale de durabilitate nu pot garanta durabilitatea biomasei și nu iau în 
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considerare toate aspectele durabilității. Se dorește ca această modificare să stabilească 
criterii de durabilitate mai bune. Standardele minime privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în cazul energiei electrice și a combustibililor pentru transport respectă 
preconizările în ceea ce privește fluxurile actuale ale biomasei și ale tehnologiilor (conform 
literaturii recente).

Amendamentul 864
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Criteriile de sustenabilitate ar trebui aplicate la toate sursele de bioenergie. Ar trebui 
elaborate condițiile cadru pentru biocombustibili, alte biolichide și biomasă.

Amendamentul 865
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de 
durabilitate aferent utilizărilor energetice 

eliminat
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ale biomasei, cu excepția 
biocombustibililor și a altor biolichide, 
până cel târziu la 31 decembrie 2010. 
Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului 
European și Consiliului privind un sistem 
de durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

Or. en

Justificare

În această directivă trebuie stabilite criteriile de durabilitate privind utilizarea energiei 
provenite din biomasă.

Amendamentul 866
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia adoptă criteriile pentru un 
sistem de durabilitate aferent utilizărilor 
energetice ale biomasei, cu excepția 
biocombustibililor și a altor biolichide, 
până cel târziu la 31 decembrie 2010. 
Aceste criterii trebuie însoțite de criteriile 
de sustenabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei. Statele 
membre trebuie să ceară agenților 
economici să îndeplinească criteriile de 
sustenabilitate ecologică stipulate de 
Comisie cel mai târziu înainte de 31 
decembrie 2011.

Or. it

Justificare

Biomasa și biocombustibilii trebuie să facă obiectul acelorași cerințe de sustenabilitate și 
acestea trebuie să intre în vigoare în același timp, sau cu un decalaj cât mai mic cu putință, 
pentru a evita cazurile nejustificate de concurență neloială sau riscul de a încuraja sursele de 
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energie nesustenabile.

Amendamentul 867
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de durabilitate 
pentru industria lemnului, industria 
alimentară și cea petrolieră, până cel 
târziu la 31 decembrie 2010. Raportul este 
însoțit, după caz, de propuneri adresate 
Parlamentului European și Consiliului 
privind un sistem de durabilitate pentru 
sectoarele industriale menționate anterior 
în prezentul paragraf.

Or. en

Justificare

Îndeplinirea obiectivelor privind atenuarea schimbărilor climatice, menținerea biodiversității 
și protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor va fi realizată numai dacă cerințele privind 
criteriile de durabilitate se extind asupra tuturor formelor de biomasă pentru energie din 
prezenta directivă, dar și asupra tuturor sectoarelor industriale – industriile petrolului, 
alimentară și a lemnului – industrii interesate de biocombustibili.

Amendamentul 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de durabilitate 
aferent utilizărilor energetice ale biomasei, 
cu excepția biocombustibililor și a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de durabilitate 
aferent industriei lemnului, industriei 
alimentare și celei petroliere, precum și 
utilizărilor energetice ale biomasei, cu 
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2010. Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
și Consiliului privind un sistem de 
durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

excepția biocombustibililor și a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 
2010. Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
și Consiliului privind un sistem de 
durabilitate pentru sectoarele industriale 
menționate anterior în prezentul paragraf.

Or. en

Amendamentul 869
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de durabilitate 
aferent utilizărilor energetice ale biomasei, 
cu excepția biocombustibililor și a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 
2010. Raportul ține seama de 
reglementările, standardele și principiile 
privind silvicultura durabilă existente și 
de activitățile în curs de desfășurare 
pentru dezvoltarea standardelor în acest 
domeniu. Raportul este însoțit, după caz, 
de propuneri adresate Parlamentului 
European și Consiliului privind un sistem 
de durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

Or. en

Justificare

Legiferarea sectorului forestier este deja în mare parte sub competența statelor membre. Prin 
urmare, practicile de gestionare durabilă a pădurilor trebuie luate în considerare atunci 
când se are în vedere extinderea criteriilor de durabilitate pentru utilizarea tuturor formelor 
de biomasă.
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Amendamentul 870
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerințele pentru un sistem de durabilitate 
aferent utilizărilor energetice ale biomasei, 
cu excepția biocombustibililor și a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 
2010. Raportul ține seama de 
reglementările, standardele și principiile 
privind silvicultura durabilă existente și 
de activitățile în curs de desfășurare 
pentru dezvoltarea standardelor în acest 
domeniu. Raportul este însoțit, după caz, 
de propuneri adresate Parlamentului 
European și Consiliului privind un sistem 
de durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

Or. en

Justificare

Posibila extindere a criteriilor de durabilitate pentru biomasă trebuie să recunoască 
principiile și reglementările existente privind exploatarea forestieră durabilă precum și 
standardele în proces de dezvoltare.

Amendamentul 871
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Energia produsă din biomasă nu este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) dacă nu au 
fost luate măsuri eficiente pentru 
prevenirea următoarelor:
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(a) deteriorării calității apelor de 
suprafață și a celor subterane prin 
pătrunderea substanțelor poluante și a 
unor cantități excesive de nutrienți;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă;
(c) poluarea atmosferică; 
(d) degradarea calității solului.
În cadrul procesului de producere a 
materiei prime pentru biomasă în vederea 
respectării prevederilor alineatului (1), nu 
se utilizează plante modificate genetic și 
produse derivate din acestea, nici în UE, 
nici în țări terțe.

Or. en

Justificare

Criteriile pentru practici agricole trebuie să fie aceleași, atât pentru producția în cadrul UE, 
cât și pentru cea din exterior. Pentru a fi mai cuprinzătoare, modificarea s bazează pe 
amendamentul 33 al raportorului.

Amendamentul 872
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Din trei în trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul, din punct de 
vedere al durabilității sociale în UE și în 
țări terțe, al creșterii cererii de 
biocombustibili, precum și impactul 
politicii UE în materie de biocombustibili 
asupra disponibilității produselor 
alimentare în țările exportatoare, asupra 
posibilității populației din țările în curs de 
dezvoltare de a-și permite aceste produse 
alimentare și asupra altor aspecte mai 
generale legate de dezvoltare. Raportul 
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abordează problema respectării 
drepturilor de utilizare a terenurilor. 
Pentru toate problemele legate de 
drepturile sociale și de cele de utilizare a 
terenurilor se face trimitere la problemele 
similare din cadrul activităților de 
exploatare petrolieră.
Primul raport se prezintă în anul 2012.
Comisia propune, dacă este cazul, luarea
de măsuri corective.

Or. en

Justificare

Este adecvată stabilirea criteriilor de durabilitate socială pentru producția 
biocombustibililor. Cu toate acestea, după cum a arătat Comisia Europeană în cadrul 
evaluării sale de impact, din cauza problemelor de ordin tehnic și administrativ, este 
imposibilă asocierea unor astfel de criterii cu transporturile individuale de biocombustibili. 
Pentru a evalua dacă biocombustibilii aduc beneficii sociale comunităților, efectele 
producției de biocombustibili din biomasă trebuie întotdeauna relaționate și comparate cu 
efectele sociale ale exploatării țițeiului.

Amendamentul 873
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Energia produsă din biomasă nu este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) dacă nu au 
fost luate măsuri eficiente pentru 
prevenirea următoarelor:
(a) deteriorării calității apelor de 
suprafață și a celor subterane prin 
pătrunderea substanțelor poluante și a 
unor cantități excesive de nutrienți;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă.

Or. en
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Amendamentul 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Energia produsă din biomasă nu este 
luată în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) dacă nu au 
fost luate măsuri eficiente pentru 
prevenirea următoarelor:
(a) deteriorării calității apelor de 
suprafață și a celor subterane prin 
pătrunderea substanțelor poluante și a 
unor cantități excesive de nutrienți;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă.

Or. en

Justificare

Evitarea poluării apei trebuie inclusă în cadrul criteriilor de durabilitate pentru energia 
provenită din biomasă.

Amendamentul 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Din doi în doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul, din punct de 
vedere al durabilității sociale în UE și în 
țări terțe, al creșterii cererii de 
biocombustibili, precum și impactul 
politicii UE în materie de biocombustibili 
asupra disponibilității produselor 
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alimentare în țările exportatoare, asupra 
posibilității populației din țările în curs de 
dezvoltare de a-și permite aceste produse 
alimentare și asupra altor aspecte mai 
generale legate de dezvoltare. Primul 
raport se prezintă în anul 2012. Raportul 
abordează problema respectării 
drepturilor de utilizare a terenurilor. 
Raportul precizează, pentru fiecare țară 
care reprezintă o sursă importantă de 
materii prime pentru biocombustibilul 
consumat în UE, dacă țara respectivă a 
ratificat și a pus în aplicare toate 
convențiile Organizației Internaționale a 
Muncii enumerate în continuare:
(i) Convenția privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138);
(ii) Convenția privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor și 
acțiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182);
(iii) Convenția privind abolirea muncii 
forțate (nr. 105);
(iv) Convenția privind munca forțată sau 
obligatorie (nr. 29);
(v) Convenția privind egalitatea de 
remunerare a mâinii de lucru masculine 
și a mâinii de lucru feminine, pentru o 
muncă de valoare egală (nr. 100);
(vi) Convenția privind discriminarea în 
domeniul ocupării forței de muncă și 
exercitării profesiei (nr. 111);
(vii) Convenția privind libertatea sindicală 
și protecția dreptului sindical (nr. 87);
(viii) Convenția privind aplicarea 
principiului dreptului de organizare și 
negociere colectivă (nr. 98);
Comisia propune, dacă este cazul, luarea 
de măsuri corective.

Or. en
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Justificare

Criteriile sociale nu au fost incluse în cadrul propunerii Comisiei, unul dintre motive pentru 
aceasta fiind faptul că introducerea unor astfel de criterii ar putea intra în conflict cu regulile 
OMC. Comisiei i se propune să întocmească, din doi în doi ani, un raport special cu privire 
la o paletă largă de efecte sociale pe care le au cererea și utilizarea crescute ale 
biocombustibililor. Dacă este necesar, Comisia ar trebui să propună, pe baza acestor 
rapoarte, acțiuni corective.

Amendamentul 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Indiferent dacă că materiile prime au 
fost sau nu cultivate pe teritoriul 
comunitar, biocombustibilii și biolichidele 
nu sunt luați în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) decât în cazul 
în care materiile prime din care au fost 
obținuți au fost cultivate respectându-se 
următoarele criterii:
(a) conformitatea cu normele 
internaționale privind dreptul la 
consimțământ și consultare al populațiilor 
indigene și al comunităților locale, 
precum și protecția copiilor, așa cum 
rezultă din lucrările agențiilor 
Organizației Națiunilor Unite și din 
convențiile acesteia
(b) în cadrul ciclului de producție a 
materiilor prime, sunt respectate normele 
ONU privind protecția omului
Respectarea criteriilor enumerate la 
alineatul (8) trebuie verificată în 
conformitate cu articolul 16, în mod 
deosebit prin intermediul participării la 
sisteme internaționale sau naționale 
voluntare privind stabilirea standardelor 
de producție pentru biocombustibilii și 
alte biolichide durabile și certificarea 
conformității producției de 
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biocombustibili și alte biolichide cu aceste 
standarde.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei nu sunt incluse criterii sociale. Având în vedere rapoartele recente 
privind condițiile sociale precare în care are uneori loc producția biocombustibililor, 
stabilirea unor astfel de criterii este esențială. Criteriile sociale ar asigura, pe cât este 
posibil, că biocombustibilii consumați pe piața UE sunt produși în conformitate cu 
standardele privind condițiile sociale și de muncă recunoscute. Această modificare introduce 
o cerință pentru operatorii economici de a fi la înălțimea unui criteriu social bazat pe 
convențiile relevante ale ONU.
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