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Amendamentul 877
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru 

biocombustibili și alte biolichide

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru biomasă,

biocombustibili și alte biolichide

Or. en

Justificare

Întreaga energie vegetală pentru transport ar trebui să facă obiectul acelorași criterii de 
durabilitate ecologică. Cuvântul „biomasă” ar trebui să completeze „biocombustibili” și 
„biolichide” pentru a elimina orice lacună care ar putea apărea ca urmare a dezvoltării 
tehnologice, de exemplu biomasa utilizată în producerea hidrogenului pentru transport.

Amendamentul 878
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru 

biocombustibili și alte biolichide

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate pentru biocombustibili și alte 

biolichide

Or. en
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Amendamentul 879
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru

biocombustibili și alte biolichide

Verificarea respectării criteriilor de 
durabilitate ecologică pentru toate formele 
de biomasă utilizate în scopuri energetice

Or. en

Amendamentul 880
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se iau în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită furnizorilor de 
combustibili să demonstreze că au fost 
îndeplinite, pentru o cantitate echivalentă 
de biocombustibili, criteriile de durabilitate 
ecologică stabile la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită furnizorilor 
de combustibili să restituie certificatele de 
durabilitate obținute fie direct de la 
furnizorii de biocombustibili de la care au 
achiziționat biocombustibilii respectivi, fie 
cumpărate pe o piață de comercializare a 
certificatelor, în funcție de metoda 
practică a lanțului de trasabilitate, din 
cele două existente (bilanțul maselor 
și/sau certificate negociabile), care este în 
vigoare.

a) loturile de materii prime sau 
biocombustibil cu caracteristici de 
durabilitate diferite pot fi amestecate;
b) informațiile cu privire la 
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caracteristicile de durabilitate și mărimea 
loturilor menționate la litera (a) rămân 
valabile pentru amestec; precum și
c) se asigură că suma tuturor loturilor 
retrase din amestec este descrisă ca având 
aceleași caracteristici de durabilitate, în 
aceleași cantități, ca suma tuturor 
loturilor adăugate la amestec.

Or. en

Justificare

Sistemul european de durabilitate pentru biocombustibili ar trebui să recunoască cele două 
sisteme practice de administrare a informațiilor prin intermediul lanțului de distribuție 
(bilanțul maselor, contabilitatea creanțelor), în locul prescrierii unei singure metode. 
Operatorii ar trebui să dispună de flexibilitate pentru a se asigura utilizarea celei mai 
corespunzătoare metode de la caz la caz, asigurându-se astfel producerea biocombustibililor 
durabili în modul cel mai rentabil.

Amendamentul 881
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care biocombustibilii și alte 
biolichide se iau în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită furnizorilor de 
combustibili să demonstreze că au fost 
îndeplinite, pentru o cantitate echivalentă 
de biocombustibili, criteriile de durabilitate 
ecologică stabile la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită furnizorilor 
de combustibili să restituie certificatele de 
durabilitate obținute fie direct de la 
furnizorii de biocombustibili de la care au 
achiziționat biocombustibilii respectivi, fie 
cumpărate pe o piață de comercializare a 
certificatelor, în funcție de metoda 
practică a lanțului de trasabilitate, din 
cele două existente (bilanțul maselor 
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și/sau certificate negociabile), care este în 
vigoare.

a) loturile de materii prime sau 
biocombustibil cu caracteristici de 
durabilitate diferite pot fi amestecate;
b) informațiile cu privire la 
caracteristicile de durabilitate și mărimea 
loturilor menționate la litera (a) rămân 
valabile pentru amestec; precum și
c) se asigură că suma tuturor loturilor 
retrase din amestec este descrisă ca având 
aceleași caracteristici de durabilitate, în 
aceleași cantități, ca suma tuturor 
loturilor adăugate la amestec.

Or. en

Justificare

Sistemul european de durabilitate pentru biocombustibili ar trebui să recunoască cele două 
sisteme practice de administrare a informațiilor prin intermediul lanțului de distribuție
(bilanțul maselor, contabilitatea creanțelor), în locul prescrierii unei singure metode. 
Operatorii ar trebui să dispună de flexibilitate pentru a se asigura utilizarea celei mai 
corespunzătoare metode de la caz la caz, asigurându-se astfel producerea biocombustibililor 
durabili în modul cel mai rentabil.

Amendamentul 882
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 883
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 884
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 885
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodei de 
verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) și potențialul acesteia de a 
permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime sau 
biocombustibili. În evaluarea sa, Comisia 
face referire la acele metode de verificare 
în cadrul cărora informațiile referitoare 
la caracteristicile de durabilitate nu 
trebuie să fie asociate în continuare 
anumitor loturi sau amestecuri. 
Evaluarea ia în considerare necesitatea 
menținerii integrității și eficienței 
sistemului de verificare, simultan cu 
evitarea impunerii unei sarcini 
nerezonabile asupra industriei. Acest 
raport este însoțit, după caz, de propuneri 
adresate Parlamentului European și 
Consiliului privind autorizarea altor 
metode de verificare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 886
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În 2010 și 2012, Comisia prezintă (2) În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
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Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodei de 
verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) și potențialul acesteia de a 
permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime sau 
biocombustibili. În evaluarea sa, Comisia 
face referire la acele metode de verificare 
în cadrul cărora informațiile referitoare 
la caracteristicile de durabilitate nu 
trebuie să fie asociate în continuare 
anumitor loturi sau amestecuri. 
Evaluarea ia în considerare necesitatea 
menținerii integrității și eficienței 
sistemului de verificare, simultan cu 
evitarea impunerii unei sarcini 
nerezonabile asupra industriei. Acest 
raport este însoțit, după caz, de propuneri 
adresate Parlamentului European și 
Consiliului privind autorizarea altor 
metode de verificare.

Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodelor de 
verificare prin echilibrarea masei și prin 
certificate negociabile.

Or. en

Justificare

Sistemul european de durabilitate pentru biocombustibili ar trebui să recunoască cele două 
sisteme practice de administrare a informațiilor prin intermediul lanțului de distribuție 
(bilanțul maselor, contabilitatea creanțelor), în locul prescrierii unei singure metode. 
Operatorii ar trebui să dispună de flexibilitate pentru a se asigura utilizarea celei mai 
corespunzătoare metode de la caz la caz, asigurându-se astfel producerea biocombustibililor 
durabili în modul cel mai rentabil.

Amendamentul 887
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodei de 

(2) În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodelor de 
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verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) și potențialul acesteia de a 
permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime sau 
biocombustibili. În evaluarea sa, Comisia 
face referire la acele metode de verificare 
în cadrul cărora informațiile referitoare 
la caracteristicile de durabilitate nu 
trebuie să fie asociate în continuare 
anumitor loturi sau amestecuri. 
Evaluarea ia în considerare necesitatea 
menținerii integrității și eficienței 
sistemului de verificare, simultan cu 
evitarea impunerii unei sarcini 
nerezonabile asupra industriei. Acest 
raport este însoțit, după caz, de propuneri 
adresate Parlamentului European și 
Consiliului privind autorizarea altor 
metode de verificare.

verificare prin echilibrarea masei și prin 
certificate negociabile.

Or. en

Justificare

Sistemul european de durabilitate pentru biocombustibili ar trebui să recunoască cele două 
sisteme practice de administrare a informațiilor prin intermediul lanțului de distribuție 
(bilanțul maselor, contabilitatea creanțelor), în locul prescrierii unei singure metode. 
Operatorii ar trebui să dispună de flexibilitate pentru a se asigura utilizarea celei mai 
corespunzătoare metode de la caz la caz, asigurându-se astfel producerea biocombustibililor 
durabili în modul cel mai rentabil.

Amendamentul 888
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodei de 
verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) și potențialul acesteia de a 

În 2010 și 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind funcționarea metodei de 
verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) și potențialul acesteia de a 
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permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime sau
biocombustibili. În evaluarea sa, Comisia 
face referire la acele metode de verificare 
în cadrul cărora informațiile referitoare la 
caracteristicile de durabilitate nu trebuie să 
fie asociate în continuare anumitor loturi 
sau amestecuri. Evaluarea ia în considerare 
necesitatea menținerii integrității și 
eficienței sistemului de verificare, simultan 
cu evitarea impunerii unei sarcini 
nerezonabile asupra industriei. Acest raport 
este însoțit, după caz, de propuneri adresate 
Parlamentului European și Consiliului 
privind autorizarea altor metode de 
verificare.

permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime, biocombustibili 
sau alte biolichide. În evaluarea sa, 
Comisia face referire la acele metode de 
verificare în cadrul cărora informațiile 
referitoare la caracteristicile de durabilitate 
nu trebuie să fie asociate în continuare 
anumitor loturi sau amestecuri. Evaluarea 
ia în considerare necesitatea menținerii 
integrității și eficienței sistemului de 
verificare, simultan cu evitarea impunerii 
unei sarcini nerezonabile asupra industriei. 
Acest raport este însoțit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
și Consiliului privind autorizarea altor 
metode de verificare.

Or. de

Justificare

Viitorul raport al Comisiei ar trebui să ia în considerare și biolichidele pentru a acoperi 
întreg spectrul.

Amendamentul 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul sau din 2009, Comisia 
propune, de asemenea, un sistem de 
verificare a respectării criteriilor de 
durabilitate menționate la articolul 15, 
pentru toate tipurile de energie produsă 
din biomasă.

Or. en

Justificare

Se propune extinderea criteriilor de la biocombustibili la toate utilizările energetice ale 
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biomasei, în condițiile în care lipsește o metodologie riguroasă de verificare a respectării 
criteriilor pentru alte utilizări energetice ale biomasei decât biocombustibilii. În consecință, 
într-un raport din 2009, Comisia ar trebui să prezinte o astfel de extindere.

Amendamentul 890
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor 
economici să prezinte informații fiabile și 
să pună la dispoziția statelor membre, la 
cerere, datele care au fost utilizate pentru 
elaborarea informațiilor. Statele membre 
solicită operatorilor economici luarea 
măsurilor de elaborare a unui standard 
corespunzător de auditare independentă a 
informațiilor prezentate de către aceștia și 
prezentarea de dovezi în acest sens. 
Auditarea verifică dacă sistemele utilizate 
de operatorii economici sunt precise, 
fiabile și imposibil de fraudat. Auditarea 
evaluează frecvența și metodologia 
prelevării de probe și robustețea datelor.

(3) Statele membre impun furnizorilor de 
combustibili să prezinte informații fiabile 
și să pună la dispoziția statelor membre, la 
cerere, datele care au fost utilizate pentru 
elaborarea informațiilor. Comisia adoptă 
orientări, pe baza cărora furnizorii de 
biocombustibili monitorizează și 
comunică date privind durabilitatea 
ecologică a biocombustibililor furnizați de 
aceștia, și angajează un auditor acreditat 
care să verifice informațiile prezentate de 
aceștia furnizorilor de combustibili.

Or. en

Justificare

Ar trebui realizată o distribuire netă a responsabilității între furnizorul de biocombustibil 
care este responsabil de obținerea unui certificat valabil și furnizorul de combustibil care este 
responsabil de prezentarea certificatului, ca parte a procesului de informare. Un sistem unic 
pan-european de orientări, în vederea monitorizării, raportării și verificării, va menține 
fungibilitatea și permutabilitatea componentelor biocombustibililor și ale combustibililor 
finiți, va evita denaturarea pieței și va împiedica barierele operaționale și costurile inutile 
pentru consumatori. Cadrul legislativ european ar trebui să respecte articolul 95 din Tratatul 
UE.
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Amendamentul 891
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre impun operatorilor
economici să prezinte informații fiabile și 
să pună la dispoziția statelor membre, la 
cerere, datele care au fost utilizate pentru 
elaborarea informațiilor. Statele membre 
solicită operatorilor economici luarea 
măsurilor de elaborare a unui standard 
corespunzător de auditare independentă a 
informațiilor prezentate de către aceștia și 
prezentarea de dovezi în acest sens. 
Auditarea verifică dacă sistemele utilizate 
de operatorii economici sunt precise, 
fiabile și imposibil de fraudat. Auditarea 
evaluează frecvența și metodologia 
prelevării de probe și robustețea datelor.

Statele membre iau măsuri pentru a 
garanta că operatorii economici prezintă
informații fiabile și pentru a pune la 
dispoziția statelor membre, la cerere, datele 
care au fost utilizate pentru elaborarea 
informațiilor. Statele membre solicită 
operatorilor economici luarea măsurilor de 
elaborare a unui standard corespunzător de 
auditare independentă a informațiilor 
prezentate de către aceștia și prezentarea de 
dovezi în acest sens. Auditarea verifică 
dacă sistemele utilizate de operatorii 
economici sunt precise, fiabile și imposibil 
de fraudat. Auditarea evaluează frecvența 
și metodologia prelevării de probe și 
robustețea datelor.

Or. de

Justificare

Agenții economici au nevoie de structuri fiabile care să permită planificarea pe termen lung 
pentru a putea oferi datele cerute.

Amendamentul 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale și multilaterale între 
Comunitate și anumite țări terțe să 
demonstreze că biocombustibilii și alte 
biolichide care s-au obținut din materii 
prime cultivate în țările respective 

eliminat
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respectă criteriile de durabilitate 
ecologică de la articolul 15 alineatul (3) 
sau (4).
Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că 
loturile de biocombustibili respectă 
criteriile de durabilitate ecologică de la 
articolul 15 alineatul (3) sau (4).
Comisia poate decide ca sistemele 
naționale, multinaționale sau 
internaționale de măsurare a reducerilor 
emisiilor de gaze cu efect de seră să 
conțină date precise în scopul aplicării 
articolului 15 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Trebuie aplicate criterii egale sau cel puțin echivalente (bilanțul maselor) atunci când se 
evaluează dacă, în cazul importurilor din țările terțe, au fost respectate condițiile de 
sustenabilitate. Este esențial să se asigure respectarea corespunzătoare a criteriilor de 
sustenabilitate aplicabile în UE. Acest lucru se garantează prin adăugarea la articolul 15 
alineatul (5) (amendamentul nr. 4).

Amendamentul 893
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale și multilaterale între 
Comunitate și anumite țări terțe să 
demonstreze că biocombustibilii și alte 
biolichide care s-au obținut din materii 
prime cultivate în țările respective 
respectă criteriile de durabilitate 
ecologică de la articolul 15 alineatul (3) 

eliminat
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sau (4).

Or. en

Amendamentul 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile
bilaterale și multilaterale între Comunitate 
și anumite țări terțe să demonstreze că 
biocombustibilii și alte biolichide care s-
au obținut din materii prime cultivate în 
țările respective respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15
alineatul (3) sau (4).

(4) Comisia încheie acorduri bilaterale și 
multilaterale între Comunitate și anumite 
țări terțe pentru a garanta faptul că 
energia generată pe bază de biomasă 
produsă din materii prime cultivate în 
țările respective respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatele (3), (4), (7a) și 8. Acordurile 
respective vor conține măsuri prin care să 
se garanteze participarea IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 895
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale și multilaterale între Comunitate 
și anumite țări terțe să demonstreze că 
biocombustibilii și alte biolichide care s-au 
obținut din materii prime cultivate în țările 
respective respectă criteriile de durabilitate 
ecologică de la articolul 15 alineatul (3) 
sau (4).

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale și multilaterale între Comunitate 
și anumite țări terțe să demonstreze că 
biomasa, biocombustibilii și alte biolichide 
care s-au obținut din materii prime 
cultivate în țările respective respectă 
criteriile de durabilitate ecologică și 
socială de la articolul 15 alineatul (3) sau 
(4).

Or. en
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Justificare

Orice decizie de a da întâietate, în fața criteriilor de durabilitate stabilite în prezenta 
directivă, altor sisteme naționale, multinaționale sau internaționale ar constitui o măsură 
suplimentară în afara domeniului de aplicare a directivei și, în consecință, ar trebui să facă 
obiectul unei proceduri de reglementare cu control.

Amendamentul 896
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia încurajează sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 
precise în sensul articolului 15 alineatul (2) 
sau să demonstreze că loturile de biomasă 
destinate producției de energie respectă 
criteriile de durabilitate de la articolul 15.

Or. en

Amendamentul 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 
precise în sensul articolului 15 alineatul (2) 
sau să demonstreze că loturile de energie 
produsă din biomasă respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).
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Or. en

Amendamentul 898
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor din biomasă să conțină date 
precise în sensul articolului 15 alineatul (2) 
sau să demonstreze că loturile de 
biocombustibili respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4). În acest caz, 
utilizarea standardelor trebuie să se 
bazeze pe acordarea unui tratament egal 
diferitelor sisteme de stabilire a 
standardelor și nu trebuie să ducă la 
discriminare în nici una dintre verigile 
lanțului de producție a biocombustibililor.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale sau internaționale voluntare de stabilire a standardelor menționate la 
acest alineat se referă, în special, la certificare. Utilizarea certificării ca instrument bazat pe 
piață ar trebui evitată și ar trebui utilizată doar în situațiile în care legislația națională sau 
alt cadru de reglementare național nu oferă posibilitatea de a prezenta dovezi fiabile privind 
originea durabilă a biocombustibililor și a altor biolichide.
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Amendamentul 899
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 900
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia poate decide, în temeiul 
procedurii de reglementare cu control 
menționate la articolul 21 alineatul (3), ca 
sistemele naționale, multinaționale sau 
internaționale de măsurare a reducerilor 
emisiilor de gaze cu efect de seră să 
conțină date precise în sensul articolului 15 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Orice decizie de a da întâietate, în fața criteriilor de durabilitate stabilite în prezenta 
directivă, altor sisteme naționale, multinaționale sau internaționale ar constitui o măsură 
suplimentară în afara domeniului de aplicare a directivei și, în consecință, ar trebui să facă 
obiectul unei proceduri de reglementare cu control.
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Amendamentul 901
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia recunoaște faptul că verificarea 
originii durabile a biocombustibililor și a 
altor biolichide ar trebui să se bazeze, în 
principal, pe legislația națională și pe alte 
cadre normative naționale.

Or. en

Justificare

Sistemele naționale sau internaționale voluntare de stabilire a standardelor menționate la 
acest alineat se referă, în special, la certificare. Utilizarea certificării ca instrument bazat pe 
piață ar trebui evitată și ar trebui utilizată doar în situațiile în care legislația națională sau 
alt cadru de reglementare național nu oferă posibilitatea de a prezenta dovezi fiabile privind 
originea durabilă a biocombustibililor și a altor biolichide.

Amendamentul 902
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă decizii în temeiul 
alineatului (4) numai în cazul în care 
acordul sau sistemul în cauză îndeplinește 
standardele adecvate de fiabilitate, 
transparență și auditare independentă. În 
cazul sistemelor de măsurare a reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, acestea 
trebuie să respecte și cerințele 
metodologice din anexa VII.

eliminat

Or. de
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Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 16 alineatul (5)

Amendamentul 903
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

În concordanță cu amendamentele la articolul 16 alineatele (5) și (6)

Amendamentul 904
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menționată în articolul 21 alineatul (2) și se 
bazează pe recomandările formulate de 
organismul european de standardizare 
CEN, care examinează criteriile de 
durabilitate și procesul de verificare 
incorporate în alte sisteme naționale sau 
internaționale. Aceste decizii sunt valabile 
pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Or. en
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Justificare

În vederea asigurării coerenței mandatului CEN pentru dezvoltarea criteriilor de durabilitate 
pentru biocombustibili cu deciziile luate în contextul prezentei directive în ceea ce privește 
respectarea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili și alte biolichide, este 
indicat ca deciziile în cauză să aibă la bază recomandările CEN, care vor urmări stabilirea 
unor criterii, indicatori și metodologii universale în vederea stabilirii unor criterii de 
durabilitate și a demonstrării și verificării respectării acestora.

Amendamentul 905
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menționată în articolul 21 alineatul (2) și se 
bazează pe recomandările formulate de 
organismul european de standardizare 
CEN, care examinează criteriile de 
durabilitate și procesul de verificare 
incorporate în alte sisteme naționale sau 
internaționale. Aceste decizii sunt valabile 
pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării coerenței mandatului CEN pentru dezvoltarea criteriilor de durabilitate 
pentru biocombustibili cu deciziile luate în contextul prezentei directive în ceea ce privește 
respectarea criteriilor de durabilitate ecologică pentru biocombustibili și alte biolichide, este 
indicat ca deciziile în cauză să aibă la bază recomandările CEN, care vor urmări stabilirea 
unor criterii, indicatori și metodologii universale în vederea stabilirii unor criterii de 
durabilitate și a demonstrării și verificării respectării acestora.
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Amendamentul 906
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la
articolul 21 alineatul (3). Aceste decizii 
sunt valabile pe o perioadă de cel mult 5 
ani și pot fi revocate la inițiativa Comisiei, 
a comitetului prevăzut la articolul 21 
alineatul (2) sau a Parlamentului 
European, în orice moment, de îndată ce 
există preocupări serioase cu privire la 
fiabilitatea unui sistem.

Or. en

Amendamentul 907
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (3). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani și pot fi revocate la 
inițiativa Comisiei, a comitetului prevăzut 
la articolul 21 alineatul (2) sau a 
Parlamentului European, în orice 
moment, de îndată ce există preocupări 
serioase cu privire la fiabilitatea unui 
sistem.

Or. en
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Justificare

Este important să se poată reacționa rapid în cazul în care apar probleme neprevăzute cu 
privire la durabilitatea biocombustibililor.

Amendamentul 908
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menționată în articolul 21 alineatul (2). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani. Aceste decizii pot fi 
revocate mai devreme în cazul în care 
există date ce demonstrează că sunt 
încălcate standardele de durabilitate sau 
că sistemele sau mecanismele respective 
nu asigură standarde adecvate de 
fiabilitate, de transparență și de efectuare 
a auditelor independente în mod frecvent 
și la intervale regulate.

Or. en

Justificare

La articolul 16, alineatul (6) prevede că deciziile de includere a acordurilor și sistemelor 
internaționale vor fi valabile pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Deciziile ar putea fi 
revocate și mai devreme dacă se demonstrează că acordurile și sistemele nu îndeplinesc 
criteriile necesare sau standardele corespunzătoare de fiabilitate, transparență și auditare 
independentă.
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Amendamentul 909
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un operator economic 
oferă dovezi sau date obținute în 
conformitate cu un acord sau un sistem 
care a făcut obiectul unei decizii adoptate 
în temeiul alineatului (4), un stat membru 
nu solicită furnizorului să prezinte alte 
dovezi de respectare a criteriului 
corespunzător de durabilitate ecologică.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu sunt specificate aranjamentele aplicabile în cazul importurilor din țările terțe. În ceea ce 
privește încheierea acordurilor cu țările terțe, nu se menționează nicăieri criteriile care 
trebuie îndeplinite, în special bilanțul maselor. În cazul în care numai furnizorii din UE sunt 
supuși unor cerințe costisitoare legate de necesitatea aducerii unor dovezi, sub forma unui 
bilanț al maselor, acest lucru ar aduce un avantaj competitiv furnizorilor din țările terțe.

Amendamentul 910
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un operator economic
oferă dovezi sau date obținute în 
conformitate cu un acord sau un sistem 
care a făcut obiectul unei decizii adoptate 
în temeiul alineatului (4), un stat membru 
nu solicită furnizorului să prezinte alte 
dovezi de respectare a criteriului 
corespunzător de durabilitate ecologică.

(7) În cazul în care un furnizor de 
combustibili oferă dovezi sau date obținute 
în conformitate cu un acord sau un sistem 
care a făcut obiectul unei decizii adoptate 
în temeiul alineatului (4), un stat membru 
nu solicită furnizorului să prezinte alte 
dovezi de respectare a criteriului 
corespunzător de durabilitate ecologică.

Or. en
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Justificare

Ar trebui realizată o distribuire clară a responsabilității între furnizorul de biocombustibil 
care este responsabil de obținerea unui certificat valabil și furnizorul de combustibil care este 
responsabil de prezentarea certificatului, ca parte a procesului de informare în vederea 
asigurării conformității.

Amendamentul 911
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva nu ar trebui să excludă niciun biocombustibil durabil care îndeplinește criteriile de 
durabilitate menționate la articolul 15 alineatul (1).

În vederea funcționării favorabile a directivei, condițiile stabilite trebuie să fie clare, 
verificabile, aplicabile și să nu permită diferite interpretări. Orice biocombustibil care 
îndeplinește aceste condiții ar trebui să fie admisibil.  În consecință, nu este necesar alineatul 
(8) de la articolul 15, care ar trebui șters.

Articolul 16 alineatul (4) permite Comisiei să se ocupe de sursele de biocombustibili 
extracomunitare care trebuie să îndeplinească obiectivul pentru anul 2020.  Nu este necesar 
ca Comisia să aibă competențe mai mari decât acestea.
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Amendamentul 912
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Întreaga energie vegetală pentru transport ar trebui să facă obiectul acelorași criterii de 
durabilitate ecologică. Cuvântul „biomasă” ar trebui să completeze „biocombustibili” și 
„biolichide” pentru a elimina orice lacună care ar putea apărea ca urmare a dezvoltării 
tehnologice, de exemplu biomasa utilizată în producerea hidrogenului pentru transport.

Amendamentul 913
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia Europeană numește un 
comitet de experți independenți, care 
elaborează un mecanism pentru 
evaluarea exactă și abordarea efectelor 
indirecte produse de bioenergie asupra 
schimbării utilizării terenurilor și a 
efectelor indirecte asupra degradării 
pădurilor naturale și a altor ecosisteme 
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naturale, care urmează a fi aplicat 
începând cu cel târziu 31 decembrie 2010. 
Este esențial să fie incluse efectele 
indirecte.

Or. en

Justificare

Producția durabilă nu ar trebui limitată la durabilitatea ecologică. Problemele sociale bine 
documentate și abuzurile asupra drepturilor omului în producția de biocombustibili arată că 
standardele sociale ar trebui incluse în criteriile europene de durabilitate pentru 
biocombustibili.

Amendamentul 914
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea impactului biocombustibililor și 
al altor biolichide în ceea ce privește 

gazele cu efect de seră

Calcularea impactului energiei produse 
din biomasă în ceea ce privește gazele cu 

efect de seră

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.
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Amendamentul 915
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menționate la articolul 15 
alineatul (2) se calculează după cum 
urmează:

(1) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei produse din 
biomasă, luată în considerare în scopurile 
menționate la articolul 15 alineatul (2), se 
calculează după cum urmează:

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.

Amendamentul 916
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru biocombustibili, acolo unde 
este stabilită, în anexa VII partea A sau 
partea B, o valoare implicită pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru traiectoria de producție de 
biocombustibil, prin utilizarea acestei 
valori implicite;

eliminat
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Or. en

Justificare

Este de preferat să se utilizeze valori reale. Utilizarea valorilor implicite dezagregate este 
posibilă pentru anumite etape ale procesului de producție.

Amendamentul 917
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru biocombustibili, acolo unde este 
stabilită, în anexa VII partea A sau partea 
B, o valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producție de biocombustibil, 
prin utilizarea acestei valori implicite;

(a) pentru biocombustibili, acolo unde este 
stabilită, în anexa VII partea A sau partea 
B, o valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producție de biocombustibil 
și unde valoarea el pentru 
biocombustibilii în cauză, calculată în 
conformitate cu punctul 7 din anexa VII 
partea C, este egală cu sau mai mică decât 
zero, prin utilizarea acestei valori implicite;

Or. en

Justificare

Valorile implicite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale biocombustibililor 
trebuie să ia în considerare schimbările utilizării terenurilor. Consiliul a identificat aceasta 
drept o lacună majoră care poate determina distrugerea stocurilor de carbon.

Amendamentul 918
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru biocombustibili, acolo unde este 
stabilită, în anexa VII partea A sau partea 

(a) pentru energia produsă din biomasă, 
acolo unde este stabilită, în anexa VII 
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B, o valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producție de biocombustibil, 
prin utilizarea acestei valori implicite;

partea A sau partea B, o valoare implicită 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră pentru traiectoria de producție de 
energie pe bază de biomasă, prin utilizarea 
acestei valori implicite înmulțită cu 
factorul pentru schimbarea indirectă a 
utilizării terenului;

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.

Amendamentul 919
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate 
în conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C; sau

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate 
în conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, înmulțită cu factorul 
pentru schimbarea indirectă a utilizării 
terenului; sau

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
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biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.

Amendamentul 920
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producție și valorile implicite 
dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producție.

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producție și valorile implicite 
dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producție, toate valorile fiind 
înmulțite cu factorul pentru schimbarea 
indirectă a utilizării terenului.

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.
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Amendamentul 921
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Factorul pentru schimbarea indirectă 
a utilizării terenului va fi calculat o dată 
la doi ani prin împărțirea creșterii 
utilizării terenului datorate producției de 
energie din plante alimentare și din 
materii prime la creșterea utilizării 
terenului datorată producției de plante 
alimentare și de materii prime plus 
creșterea datorată producției de energie 
din biomasă.
Acest factor va avea valoarea 1,0 în 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive și va fi calculat pentru prima 
dată după doi ani pe baza datelor privind 
utilizarea globală a terenurilor și 
schimbările în utilizarea terenurilor.
Comisia va publica, înainte de 2010, 
metodologia de calcul al factorului pentru 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, având în vedere necesitatea 
eventuală de a exclude terenurile
degradate și o modalitate de a diferenția 
între diferitele tipuri de terenuri sau 
utilizări ale terenurilor.

Or. en

Justificare

Schimbările indirecte ale utilizării terenurilor presupun că, atunci când terenul este utilizat în 
vederea producerii biocombustibililor în locul producției alimentare, oriunde în lume, 
producția alimentară crește în detrimentul pădurilor tropicale sau al altui teren neagricol 
pentru a înlocui deficitul de producție alimentară. Acest lucru are un impact negativ asupra 
nivelului de performanță aferent emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) al 
biocombustibililor. În consecință, este necesară introducerea unui factor care să reducă 
impactul schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor de la valorile tipice sau reale ale 
gazelor cu efect de seră ale biocombustibililor. Factorul va oferi un stimulent pentru 
utilizarea culturilor mai eficiente și pentru utilizarea mai eficientă a terenurilor.
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Amendamentul 922
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aceasta presupune că procesul de 
producție este identic cu procesul de 
producție pe care se bazează valorile 
implicite dezagregate indicate în partea D 
sau partea E din Anexa VI pentru 
celelalte etape ale producției.

Or. de

Justificare

Aceste valori au fost stabilite luând în considerare alocațiile pentru diferite procese de 
producție (pe baza unor configurații ale instalațiilor și a unor factori de conversie specifici). 
Prin urmare, aceste valori pot fi luate în considerare numai în cazul în care modurile de 
producție și instalația de conversie sunt identice. În cazul oricăror disparități în această 
privință valorile devin inutilizabile.

Amendamentul 923
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Emisiile provocate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului, așa cum se 
arată în anexa VII partea C, se adaugă, 
cu excepția cazului în care producția se 
bazează pe materii prime ce nu necesită 
folosirea terenurilor arabile, a pășunilor 
sau a terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv pe deșeuri.

Or. en
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Justificare

Emisiile produse de schimbările indirecte ale utilizării terenurilor nu fac obiectul propunerii 
Comisiei. Cercetările recente arată că aceste emisii pot fi semnificative. În consecință, 
emisiile trebuie adăugate la valorile implicite, precum și la orice valoare calculată.

Amendamentul 924
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
elaboreze un proces clar și bine definit 
pentru:
(a) calculul valorilor tipice, pornind de la 
principiile incluse deja în anexa VII 
partea C;
(b) derivarea valorilor implicite din valori 
tipice;
prezentarea și examinarea devierilor 
propuse de la valorile implicite, atât din 
punctul de vedere al datelor, cât și al 
metodologiei, respectând principiile 
incluse deja în anexa VII partea C.

Or. en

Justificare

Este esențială aplicarea constantă a acelorași criterii, indicatori și metodologii pe întreg 
teritoriul UE. CEN furnizează cadrul corespunzător și poate mobiliza o expertiză adecvată în 
vederea desfășurării acestei sarcini; de altfel, a demarat deja procesul. Cadrul legislativ 
european ar trebui să respecte articolul 95 din Tratatul UE. Ipotezele privind, de exemplu, 
amprenta GES a îngrășămintelor pot avea un impact semnificativ. Intervin chestiuni 
metodologice. Trasabilitatea poate constitui o problemă. Se sugerează să se impună valori 
tipice, care urmează să fie revăzute în mod regulat pentru a ține cont de schimbările din acest 
sector.
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Amendamentul 925
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează organismul 
european de standardizare CEN să 
elaboreze un proces clar și bine definit 
pentru:
(a) calculul valorilor tipice, pornind de la 
principiile incluse deja în anexa VII 
partea C;
(b) derivarea valorilor implicite din valori 
tipice;
prezentarea și examinarea devierilor 
propuse de la valorile implicite, atât din 
punctul de vedere al datelor, cât și al 
metodologiei, respectând principiile 
incluse deja în anexa VII partea C.

Or. en

Justificare

Este esențială aplicarea constantă a acelorași criterii, indicatori și metodologii pe întreg 
teritoriul UE. CEN furnizează cadrul corespunzător și poate mobiliza o expertiză adecvată în 
vederea desfășurării acestei sarcini; de altfel, a demarat deja procesul. Cadrul legislativ 
european ar trebui să respecte articolul 95 din Tratatul UE. Ipotezele privind, de exemplu, 
amprenta GES a îngrășămintelor pot avea un impact semnificativ. Intervin chestiuni 
metodologice. Trasabilitatea poate constitui o problemă. Se sugerează să se impună valori 
tipice, care urmează să fie revăzute în mod regulat pentru a ține cont de schimbările din acest 
sector.
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Amendamentul 926
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până cel târziu la 31 decembrie 2009, 
statele membre prezintă Comisiei o listă cu 
terenuri nefolosite, degradate sau 
marginale care, fiind folosite pentru 
culturile energetice, ar oferi un beneficiu 
net în ceea ce privește emisiile de carbon, 
alături de o descriere a metodei și a datelor 
utilizate pentru întocmirea listei respective. 
Metoda trebuie să ia în considerare 
caracteristicile solului, clima și conținutul 
preconizat în materii prime.

Or. en

Amendamentul 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valorile implicite din anexa VII partea 
A pentru biocombustibili și valorile 
implicite dezagregate pentru cultivare din 
anexa VII partea D pentru 
biocombustibili și alte biolichide se aplică 
numai în cazul în care materiile prime 
sunt cultivate:

eliminat

(a) în afara Comunității; sau
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(b) în Comunitate, în regiunile incluse în 
listele menționate la alineatul (2).
Pentru biocombustibilii și alte biolichide 
care nu se încadrează la niciuna din cele 
două litere precedente se utilizează 
valorile reale pentru cultivare.

Or. en

Amendamentul 928
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valorile implicite din anexa VII partea 
A pentru biocombustibili și valorile
implicite dezagregate pentru cultivare din 
anexa VII partea D pentru biocombustibili 
și alte biolichide se aplică numai în cazul 
în care materiile prime sunt cultivate:

(3) Valorile implicite dezagregate pentru 
cultivare din anexa VII partea D pentru 
transport și combustibili lichizi produși 
din biomasă se pot aplica numai în cazul 
în care materiile prime sunt cultivate:

Or. en

Justificare

Valorile reale trebuie să constituie opțiunea preferabilă. Valorile implicite dezagregate 
pentru cultivare ar trebui utilizate numai în cazul în care materiile prime provin din țări terțe 
și de pe terenuri necultivate, marginale și degradate care au fost identificate la alineatul (2).

Amendamentul 929
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cadrul Comunității în regiuni 
identificate de statele membre ca având o 
productivitate scăzută.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a nu exclude utilizarea materiilor prime locale și, 
astfel, pentru a nu denatura concurența dintre regiunile agricole cu un randament sub medie.

Amendamentul 930
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru biocombustibilii și alte biolichide 
care nu se încadrează la niciuna din cele 
două litere precedente se utilizează valorile 
reale pentru cultivare.

Pentru biomasa, biocombustibilii și alte 
biolichide care nu se încadrează la niciuna 
din cele două litere precedente se utilizează 
valorile reale pentru cultivare.

Or. en

Justificare

Întreaga energie vegetală pentru transport ar trebui să facă obiectul acelorași criterii de 
durabilitate ecologică. Cuvântul „biomasă” ar trebui să completeze „biocombustibili” și 
„biolichide” pentru a elimina orice lacună care ar putea apărea ca urmare a dezvoltării 
tehnologice, de exemplu biomasa utilizată în producerea hidrogenului pentru transport.

Amendamentul 931
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Emisiile provocate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului se adaugă 
tuturor combustibililor destinați 
transportului și produși din biomasă în 
cazul în care nu se aplică schimbarea 
directă a utilizării terenului, cu excepția 
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cazului când producția se bazează pe 
materii prime care nu necesită folosirea 
terenurilor arabile, a pășunilor sau a 
terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv pe deșeuri.

Or. en

Justificare

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cauzate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor se aplică tuturor combustibililor pentru transport produși din biomasă, alta decât 
producția obținută din materii prime cultivate pe terenuri necultivate, marginale sau 
degradate, în situația în care producătorii pot dovedi un beneficiu net de carbon prin 
schimbarea directă a utilizării terenului.

Amendamentul 932
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2010, și 
din doi în doi ani după aceea, Comisia 
revizuiește valorile tipice și implicite 
prezentate în anexa VII, acordând o atenție 
deosebită emisiilor provenite din 
activitatea de cultivare. În ceea ce privește 
valorile tipice și implicite pentru 
activitatea de cultivare, Comisia prezintă, 
până la 31 decembrie 2010, o nouă listă 
de valori reale și implicite care să reflecte 
condițiile regionale și climatice. În cadrul 
procesului de revizuire se solicită opinia 
producătorilor din țări terțe și din 
Comunitate. În plus, Comisia evaluează 
și, dacă este cazul, propune valori tipice și 
implicite pentru activitatea de cultivare în 
care se folosesc metode agricole durabile 
și ecologice. 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 
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alineatul (3). Valorile pentru emisiile 
cauzate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenului, așa cum se specifică în 
anexa VII partea C, de asemenea se 
revizuiesc și se adaptează la factorii 
specifici privind utilizarea terenului și/sau 
materiile prime.

Or. en

Justificare

Comisia propune valori pentru cultivare cu un caracter foarte generalizat (medii globale), 
care sunt departe de a reflecta variațiile fizice considerabile. Măsurarea emisiilor efective 
provenite din cultivare este dificilă și foarte costisitoare pentru operatorii economici. În 
consecință, Comisia ar trebui să prezinte valori implicite regionalizate pentru producție care 
să reflecte într-un mod mai obiectiv diferențele. De asemenea, valorile pentru emisiile 
cauzate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor ar trebui adaptate la cerințele privind 
utilizarea terenurilor pentru materii prime specifice.

Amendamentul 933
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă un raport, pe baza unei 
analize efectuate în conformitate cu 
procesul elaborat de organismul european 
de standardizare CEN în temeiul 
articolului 17 alineatul (1), privind 
estimarea valorilor tipice și implicite 
prezentate în anexa VII partea B și partea 
E, acordând o atenție deosebită emisiilor 
provenite din transporturi și prelucrare, și 
poate decide, în caz de necesitate, să 
corecteze aceste valori. O astfel de măsură, 
destinată modificării elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Același proces ar trebui utilizat, inițial, pentru a stabili și, ulterior, pentru a revizui valorile 
tipice și implicite.

Amendamentul 934
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă un raport, pe baza unei 
analize efectuate în conformitate cu 
procesul elaborat de organismul european 
de standardizare CEN în temeiul 
articolului 17 alineatul (1), privind 
estimarea valorilor tipice și implicite 
prezentate în anexa VII partea B și partea 
E, acordând o atenție deosebită emisiilor 
provenite din transporturi și prelucrare, și 
poate decide, în caz de necesitate, să 
corecteze aceste valori. O astfel de măsură, 
destinată modificării elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Același proces ar trebui utilizat, inițial, pentru a stabili și, ulterior, pentru a revizui valorile 
tipice și implicite.
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Amendamentul 935
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Verificările regulate și posibilitatea de a corecta valorile garantează o bază solidă pentru 
stabilirea sustenabilității biocombustibililor și a altor biolichide.

Amendamentul 936
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă un raport privind 
estimarea valorilor tipice și implicite 
prezentate în anexa VII partea B și partea
E, acordând o atenție deosebită emisiilor 
provenite din transporturi și prelucrare, și 
poate decide, în caz de necesitate, să 
corecteze aceste valori. O astfel de măsură, 

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

destinată modificării elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. sl

Justificare

Biocombustibilii produși din alge au rezultate foarte bune în privința emisiilor de CO2, așa că 
utilizarea lor ar putea fi promovată prin calcularea dublă a contribuției lor.

Amendamentul 937
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important ca directiva să permită actualizarea valorilor tipice și implicite nu numai 
pentru viitoarele traiectorii ale combustibililor, ci și pentru cele actuale.
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Amendamentul 938
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific. 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). 
Orice adaptare sau adăugare la lista 
valorilor implicite din anexa VII respectă 
următoarele norme:

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific. 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), 
ținându-se seama în mod corespunzător 
de procesele și recomandările elaborate de 
organismul european de standardizare 
CEN în temeiul articolului 17 alineatul 
(1). Orice adaptare sau adăugare la lista 
valorilor implicite din anexa VII respectă 
următoarele norme:

Or. en

Justificare

Specificațiile CEN acoperă procedurile de etichetare. Pentru a fi totul clar consumatorului, o 
etichetare specială ar trebui să fie obligatorie numai în cazul în care combustibilul nu este în 
conformitate cu specificația standard. Acest lucru ar permite modificarea specificației CEN 
fără schimbarea directivei. Există biocombustibili care pot fi amestecați cu un procent 
volumic de peste 10%, respectând în continuare specificația CEN și, în consecință, fără a 
necesita o etichetare specială.

Amendamentul 939
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific. O 
astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific. O 
astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
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directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3). 
Orice adaptare sau adăugare la lista 
valorilor implicite din anexa VII respectă 
următoarele norme:

directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3), 
ținându-se seama în mod corespunzător 
de procesele și recomandările elaborate de 
organismul european de standardizare 
CEN în temeiul articolului 17 alineatul 
(1). Orice adaptare sau adăugare la lista 
valorilor implicite din anexa VII respectă 
următoarele norme:

Or. en

Justificare

Revizuirile anexei VII ar trebui realizate conform unui proces bine definit și complex, care va 
face parte din mandatul CEN.

Amendamentul 940
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific. 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). 
Orice adaptare sau adăugare la lista 
valorilor implicite din anexa VII respectă 
următoarele norme:

(5) Anexa VII poate fi modificată în 
funcție de progresul tehnic și științific și 
include introducerea valorilor pentru 
producția de biocombustibili și a unor 
produse similare, precum și a altor 
materii prime. 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). Orice adaptare 
sau adăugare la lista valorilor implicite din 
anexa VII respectă următoarele norme:

Or. de

Justificare

Amendamentul adus articolului 17 alineatul (5) face posibilă utilizarea de valori standard 
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numai pentru contribuțiile mici în raport cu cantitatea totală de emisii.

Amendamentul 941
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care contribuția unui anume 
factor la emisiile globale este mică sau în 
cazul în care există variații limitate sau în 
cazul în care este foarte costisitor sau 
dificil să se stabilească valorile reale,
valorile implicite sunt cele tipice pentru 
procesele normale de producție;

(a) în cazul în care contribuția unui anume 
factor la emisiile globale este mai mică de 
5% sau în cazul în care nu există practic 
nicio variație, valorile implicite sunt cele 
tipice pentru procesele normale de 
producție;

Or. en

Justificare

Sunt necesare instrucțiuni mai precise pentru revizuirea valorilor implicite în comitologie.

Amendamentul 942
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în toate celelalte cazuri, valorile 
implicite se bazează pe un scenariu 
prudent în comparație cu procesele 
normale de producție.

(b) în toate celelalte cazuri, valorile 
implicite reprezintă 90% din valorile 
pentru procesele de producție.

Or. en

Justificare

Valorile implicite ar trebui stabilite în conformitate cu o normă unitară și, pentru a nu fi în 
beneficiul celor cu cele mai slabe rezultate, ar trebui să aibă un caracter prudent.
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Amendamentul 943
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că publicului 
i se oferă informații cu privire la 
disponibilitatea biocombustibililor și a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport. Pentru procentajele 
biocombustibililor amestecați în derivați 
din uleiuri minerale, care depășesc limita 
volumetrică de 10%, statele membre 
impun indicarea acestui fapt la punctele 
de vânzare:

eliminat

2. Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziție până la 31 
decembrie 2010 în toate stațiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină. 
3. Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa VI sau altă motorină cu un 
conținut volumetric de cel puțin 5% este 
pusă la dispoziție până la 31 decembrie 
2014 în toate stațiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.
4. În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național, contribuția 
adusă de biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic se consideră a fi dublă față de 
cea adusă de alți biocombustibili.

Or. it
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Justificare

Directiva ar trebui să stabilească obiective generale pentru biocombustibili și clarifice faptul 
că aceste obiective pot fi atinse prin utilizarea oricăror tipuri de biocombustibili, cu condiția 
să fie obținuți prin metode sustenabile din punct de vedere social și al mediului.  Directiva 
privind biocombustibilii ar trebui să stipuleze atât parametrii importanți pentru mediu, cât și 
etichetarea necesară pentru combustibilii care nu îndeplinesc standardele CEN EN228 și 
EN590.

Amendamentul 944
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se oferă informații cu privire la 
disponibilitatea biocombustibililor și a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport. Pentru procentajele 
biocombustibililor amestecați în derivați 
din uleiuri minerale, care depășesc limita 
volumetrică de 10%, statele membre 
impun indicarea acestui fapt la punctele 
de vânzare:

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se oferă informații cu privire la 
disponibilitatea biocombustibililor și a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport atunci când procentajele 
biocombustibililor amestecați în derivați 
din uleiuri minerale depășesc limita 
stabilită de organismul european de 
standardizare CEN în specificațiile 
produselor.

Or. en

Justificare

Specificațiile CEN acoperă procedurile de etichetare. Pentru a fi totul clar consumatorului, o 
etichetare specială ar trebui să fie obligatorie numai în cazul în care combustibilul nu este în 
conformitate cu specificația standard. Acest lucru ar permite modificarea specificației CEN 
fără schimbarea directivei. Există biocombustibili care pot fi amestecați cu un procent 
volumic de peste 10%, respectând în continuare specificația CEN și, în consecință, fără a 
necesita o etichetare specială.
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Amendamentul 945
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziție până la 31 
decembrie 2010 în toate stațiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină. 

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu constituie un parametru relevant pentru îmbunătățirea calității 
aerului, nu există nicio justificare aparentă pentru reglementarea FAME ca parte a 
specificației privind motorina. CEN este organismul în măsură să stabilească cerința tehnică 
de abordare a parametrilor specificației „potrivit scopului”, precum limita FAME. În locul 
creării unei noi și distincte clase de motorină (anexa V+VI), limitele FAME ar trebui 
revăzute și revizuite în cadrul specificației actuale CEN (EN590).

Amendamentul 946
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziție până la 31 
decembrie 2010 în toate stațiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină. 

eliminat

Or. it
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Justificare

Specificațiile tehnice ar trebui incluse în directiva privind biocombustibilii.

Amendamentul 947
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziție până la 31 
decembrie 2010 în toate stațiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu constituie un parametru relevant pentru îmbunătățirea calității 
aerului, nu există nicio justificare aparentă pentru reglementarea FAME ca parte a 
specificației privind motorina. CEN este organismul în măsură să stabilească cerința tehnică 
de abordare a parametrilor specificației „potrivit scopului”, precum limita FAME. În locul 
creării unei noi și distincte clase de motorină (anexa V+VI), limitele FAME ar trebui 
revăzute și revizuite în cadrul specificației actuale CEN (EN590).

Amendamentul 948
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziție până la 31 
decembrie 2010 în toate stațiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină.

eliminat
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Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic și nu ar trebui să favorizeze 
nicio opțiune individuală de biocombustibil. Mai mult decât atât, valorile propuse la anexele 
V și VI nu răspund tuturor condițiilor, de exemplu ar fi imposibilă utilizarea acestor 
combustibili în condițiile de iarnă din nord.

Amendamentul 949
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa VI sau altă motorină cu un 
conținut volumetric de cel puțin 5% este 
pusă la dispoziție până la 31 decembrie 
2014 în toate stațiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic și nu ar trebui să favorizeze 
nicio opțiune individuală de biocombustibil. Mai mult decât atât, valorile propuse la anexele 
V și VI nu răspund tuturor condițiilor, de exemplu ar fi imposibilă utilizarea acestor 
combustibili în condițiile de iarnă din nord.

Amendamentul 950
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că motorina eliminat
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care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa VI sau altă motorină cu un 
conținut volumetric de cel puțin 5% este 
pusă la dispoziție până la 31 decembrie 
2014 în toate stațiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.

Or. it

Justificare

Specificațiile tehnice ar trebui incluse în directiva privind biocombustibilii.

Amendamentul 951
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa VI sau altă motorină cu un 
conținut volumetric de cel puțin 5% este 
pusă la dispoziție până la 31 decembrie 
2014 în toate stațiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu constituie un parametru relevant pentru îmbunătățirea calității 
aerului, nu există nicio justificare aparentă pentru reglementarea FAME ca parte a 
specificațiilor privind motorina. CEN este organismul în măsură să stabilească cerința 
tehnică de abordare a parametrilor specificației „potrivit scopului”, precum limita FAME. În 
locul creării unei noi și distincte clase de motorină (anexele V+VI), limitele FAME ar trebui 
revăzute și revizuite în cadrul specificației actuale CEN (EN590).
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Amendamentul 952
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificațiile prevăzute în 
anexa VI sau altă motorină cu un 
conținut volumetric de cel puțin 5% este 
pusă la dispoziție până la 31 decembrie 
2014 în toate stațiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu constituie un parametru relevant pentru îmbunătățirea calității 
aerului, nu există nicio justificare aparentă pentru reglementarea FAME ca parte a 
specificației privind motorina. CEN este organismul în măsură să stabilească cerința tehnică 
de abordare a parametrilor specificației „potrivit scopului”, precum limita FAME. În locul 
creării unei noi și distincte clase de motorină (anexa V+VI), limitele FAME ar trebui 
revăzute și revizuite în cadrul specificației actuale CEN (EN590).

Amendamentul 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a garanta suficiente opțiuni de 
aprovizionare cu combustibil a 
vehiculelor fără emisii.

Or. en

Justificare

Realizările tehnologiilor promițătoare sunt adesea împiedicate de lipsa infrastructurii. Lipsa 
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opțiunilor de alimentare cu combustibili pentru mașinile electrice sau pe bază de hidrogen 
constituie unul dintre motivele pentru care consumatorii nu le vor achiziționa.

Amendamentul 954
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (2) și (3) se aplică mutandis 
mutandi la benzina care conține 
bioetanol.

Or. de

Justificare

Pentru atingerea obiectivelor privitoare la biocombustibili este esențial să se asigure că 
benzina care conține ingrediente pe bază de biocombustibili poate fi procurată în permanență 
de la toate stațiile de pompare.

Amendamentul 955
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Scopul aplicării unui factor 2 contribuției de biocombustibili neconvenționali este, în 
conformitate cu considerentul nr. 49, acela de a crește profitabilitatea acestora. Aceasta 
înseamnă că aceștia sunt creditați cu o reducere de emisii imaginară. Cu alte cuvinte, 50% 
din reducerea de emisii calculată de fapt nu se realizează deloc. Acest lucru denaturează 
concurența între biocombustibili pentru a obține un nivel optim de reducere a emisiilor în 
favoarea biocombustibililor neconvenționali.

Amendamentul 956
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Pentru a atinge obiectivul stabilit la 
articolul 3 alineatul (3) în cazul 
biocombustibililor produși din material 
celulozic, al biogazului și al 
biocombustibililor produși din uleiuri 
reziduale de origine vegetală sau animală 
sau din materiale vegetale nealimentare, 
statele membre pot institui mecanisme 
financiare pentru compensarea costurilor 
suplimentare pentru producerea acestui 
tip de biocombustibil sau pot aplica o 
scutire fiscală sau o rată redusă a 
impozitării sub control fiscal, evitând 
supracompensarea, pentru o perioadă ce 
se încheie cel târziu în 2020.
Cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
energiei regenerabile utilizate în 
transporturi, precum și crearea unor 
sisteme de transport durabil, sunt 
promovate intensiv atât la nivelul statelor 
membre, cât și la nivel comunitar și pot 
primi sprijin suplimentar.

Or. en

Justificare

În vederea acordării de stimulente pentru cele mai bune alternative la energia regenerabilă 
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din domeniul transportului (inclusiv, de asemenea, electricitatea și hidrogenul), în statele 
membre, posibilele sisteme de suport, inclusiv subvențiile, ar trebui să fie proporționale cu 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG). Cu toate acestea, trebuie evitat ca 
impozitul european pe venit să subvenționeze producători din țările terțe. În vederea 
promovării biocombustibililor celulozici, biogazului și biocombustibililor produși din ulei din 
deșeuri de origine vegetală sau animală sau din vegetale de origine nealimentară și în 
vederea echilibrării, cel puțin în fază inițială, a costurilor de producție ridicate, statele 
membre pot lua măsuri de sprijin. Cu toate acestea, trebuie evitată supracompensarea.

Amendamentul 957
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind biocombustibilii
stabilite la nivel național pentru operatori, 
contribuția adusă de biocombustibili, care 
depășește minimul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră stabilit la 35%, se 
compensează prin aplicarea unui factor 
proporțional cu îmbunătățirea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră față de 
minimul de 35%*.
* De exemplu, contribuția adusă de un 
biocombustibil care reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră cu 70% se consideră dublă față de 
contribuția adusă de biocombustibilii care duc la o 
reducere de 35%.

Or. en

Justificare

Actuala definiție a unui biocombustibil avansat este prea restrânsă, iar recompensele 
prescriptive tehnologice pentru biocombustibilii avansați ar trebui acordate pe baza 
documentației privind beneficiile performanței gazelor cu efect de seră (GHG), de exemplu 
capacitățile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) inerente. Aceasta ar 
răspunde necesității de dezvoltare a unor biocombustibili mai performanți și ar deschide 
calea unor generații de biocombustibili superiori.
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Amendamentul 958
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind biocombustibilii
stabilite la nivel național pentru operatori, 
contribuția adusă de biocombustibili, care 
depășește minimul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră stabilit la 35%, se 
compensează prin aplicarea unui factor 
proporțional cu îmbunătățirea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră față de 
minimul de 35%*.
* De exemplu, contribuția adusă de un 
biocombustibil care reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră cu 70% se consideră dublă față de 
contribuția adusă de biocombustibilii care duc la o 
reducere de 35%.

Or. en

Justificare

Actuala definiție a unui biocombustibil avansat este prea restrânsă, iar recompensele
prescriptive tehnologice pentru biocombustibilii avansați ar trebui acordate pe baza 
documentației privind beneficiile performanței gazelor cu efect de seră (GHG), de exemplu 
capacitățile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) inerente. Aceasta ar 
răspunde necesității de dezvoltare a unor biocombustibili mai performanți și ar deschide 
calea unor generații de biocombustibili superiori.

Amendamentul 959
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național, contribuția adusă 

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

contribuția adusă de energia generată pe 
bază de biomasă produsă din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic se 
consideră a fi dublă față de cea adusă de 
alți biocombustibili, cu condiția ca aceasta 
să ducă la o reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră de cel puțin 70%.

Or. en

Justificare

Doar cea mai eficientă energie produsă din biomasă ar trebui recompensată prin 
considerarea contribuției acestora ca fiind dublă.

Amendamentul 960
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național, contribuția adusă 
de biocombustibilii care generează 
reduceri ale gazelor cu efect de seră mai 
mari de 70% se consideră a fi dublă față de 
cea adusă de alți biocombustibili.

Or. sl

Justificare

Pe cât posibil, stimulentele ar trebui să fie neutre din punct de vedere tehnologic.
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Amendamentul 961
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național pentru operatori, 
contribuția adusă de biocombustibilii 
produși din deșeuri, reziduuri, material 
celulozic de origine nealimentară, material 
ligno-celulozic, alge, precum și din plante 
care nu necesită irigare, cultivate în 
zonele aride în scopul combaterii 
deșertificării, se consideră a fi dublă față 
de cea adusă de alți biocombustibili.

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride pot 
avea un profil pozitiv de CO2.

Amendamentul 962
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național, contribuția adusă 
de biocombustibilii produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic, 
alge, precum și plante neirigate cultivate 
în zonele aride pentru a combate 
deșertificarea se consideră a fi dublă față 
de cea adusă de alți biocombustibili.
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Or. fr

Justificare

Este esențială promovarea biocombustibililor de a doua generație.  Algele și plantele de 
genul jatropha sunt surse care ar trebui luate în considerare. Principalul avantaj al jatropha 
este faptul că crește în zone semiaride încredințate creșterii extensive a animalelor, în care 
agricultura tradițională bazată pe producția de alimente ocupă un rol cu totul neînsemnat.  
Prin urmare, astfel de plante nu se află în concurență directă cu culturile alimentare.

Amendamentul 963
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național pentru operatori, 
contribuția adusă de biocombustibilii 
produși din deșeuri, reziduuri, material 
celulozic de origine nealimentară, material 
ligno-celulozic, alge, precum și din plante 
care nu necesită irigare, cultivate în 
zonele aride în scopul combaterii 
deșertificării, se consideră a fi dublă față 
de cea adusă de alți biocombustibili.

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride vor 
avea un profil extrem de pozitiv de CO2.
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Amendamentul 964
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligațiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel național pentru operatori, 
contribuția adusă de biocombustibili și de 
alte biolichide produse pe terenuri 
degradate/nefolosite sau din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic se 
consideră a fi dublă față de cea adusă de 
alți biocombustibili.

Or. en

Justificare

Producerea de bioenergie din deșeuri sau prin cultivarea pe terenuri degradate/necultivate 
reduce presiunea pe care producția de bioenergie o are asupra terenurilor, apei și producției 
culturilor de alimente și împiedică majoritatea impacturilor indirecte. În consecință, acestea 
ar trebui încurajate.

Amendamentul 965
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Biocombustibilii produși din alge au rezultate foarte bune în privința emisiilor de CO2, așa că 
utilizarea lor ar putea fi promovată prin calcularea dublă a contribuției lor.

Amendamentul 966
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre prevăd stimulente 
financiare specifice pentru 
biocombustibilii produși din material 
celulozic, care să compenseze costurile de 
producție suplimentare pentru acest tip de 
biocombustibil, inclusiv o scutire sau 
reducere fiscală sub control fiscal, evitând 
supracompensarea, limitându-le în timp și 
armonizându-le cu normele generale 
privind ajutoarele de stat.
Cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
energiei regenerabile utilizate în 
transporturi, precum și crearea unor 
sisteme de transport durabil, sunt 
promovate intensiv atât la nivelul statelor 
membre, cât și la nivel comunitar și pot 
primi sprijin suplimentar.

Or. en

Justificare

Ar trebui acordate stimulente pentru dezvoltarea celor mai avansate și mai bune alternative 
disponibile în domeniul transportului.  Promovarea producției de biocombustibili celulozici 
încurajează biomasa produsă în mod specific în anumite regiuni, reducând astfel implicațiile 
ecologice. În vederea promovării biocombustibililor celulozici și a echilibrării, cel puțin în 
fază inițială, a costurilor de producție ridicate, statele membre pot lua măsuri de sprijin 
specifice în conformitate cu dispozițiile privind impozitarea energiei și normele generale 
privind ajutorul de stat.
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Amendamentul 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Orice mecanism de sprijin, inclusiv 
stimulentele financiare, stabilit de statele 
membre pentru producția și 
utilizarea/consumul pe scară largă de 
energie regenerabilă în transporturi este 
proporțional cu reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Cercetarea și 
dezvoltarea în domeniul energiei 
regenerabile utilizate în transporturi, 
precum și crearea unor sisteme de 
transport durabil, sunt promovate intensiv 
atât la nivelul statelor membre, cât și la 
nivel comunitar și pot primi sprijin 
suplimentar.

Or. en

Justificare

În vederea stimulării celor mai bune alternative pentru energia regenerabilă din domeniul 
transportului (incluzând, de asemenea, electricitatea și hidrogenul), în statele membre, 
posibilele sisteme de suport, inclusiv subvențiile, ar trebui să fie proporționale cu reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Amendamentul 968
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când se analizează 
posibilitatea utilizării biocombustibililor 
în domeniul transportului, ar trebui 
promovată utilizarea tehnologiilor de 
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propulsie hibridă; în acest caz, producția 
complementară de energie asigurată de 
un motor cu ardere internă și de un motor 
electric alimentat de la o baterie 
reîncărcabilă contribuie în mod 
semnificativ la reducerea consumului de 
combustibil în timpul deplasării.

Or. en

Justificare

În prezent, vehiculele hibride electrice oferă o reducere semnificativă a consumului de 
combustibil fosil pe km în cazul vehiculelor destinate transportului rutier. Utilizarea acestor 
tehnologii ar trebui considerată drept un instrument de atingere a obiectivelor generale și 
specifice propuse în directivă.

Amendamentul 969
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Mecanismele de sprijin pentru 
biocombustibili din statele membre ar 
trebui să promoveze în mod special 
biocombustibilii care realizează o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră mai mare decât se cere la articolul 15 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a impune criterii suplimentare de durabilitate, 
dacă acest lucru este necesar.



AM\731122RO.doc 65/102 PE409.429v01-00

RO

Amendamentul 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Obstacole în calea îndeplinirii obiectivelor 

naționale
În cazul în care un stat membru consideră 
că, din următoarele motive:
1) insuficiență de biocombustibili durabili 
sau de garanții de origine pe piață sau
2) orice obstacol administrativ sau juridic, 
care nu se află în sfera sa de 
responsabilitate,
nu este în măsură să atingă ponderea de 
energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020, 
prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează Comisia cât 
de curând posibil. Comisia adoptă o 
decizie precizând dacă existența 
obstacolelor menționate a fost 
demonstrată, caz în care ia o decizie cu 
privire la modul în care poate fi ajustat 
consumul final de energie produsă din 
surse regenerabile al statului membru în 
cauză pentru anul 2020.

Or. en

Amendamentul 971
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la progresul înregistrat în 

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la progresul înregistrat în 
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promovarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile până la 30 iunie 2011 și 
ulterior din doi în doi ani. 

promovarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile până la 31 decembrie 2011 și 
ulterior din doi în doi ani. 

Or. de

Justificare

Trimiterea raportului până la sfârșitul lunii iunie este tehnic imposibilă, întrucât o serie de 
state membre nu vor avea datele necesare până în luna octombrie a fiecărui an.

Amendamentul 972
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la progresul înregistrat în 
promovarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile până la 30 iunie 2011 și 
ulterior din doi în doi ani. 

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport cu privire la progresul înregistrat în 
promovarea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile până la 30 iunie 2011 și 
ulterior din trei în trei ani. 

Or. de

Justificare

Obiectivul ar trebuie să fie mai puțină birocrație, nu mai multă.

Amendamentul 973
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ponderile sectoriale și globale de 
energie din surse regenerabile din cei doi 
ani calendaristici precedenți și măsurile 
luate sau propuse la nivel național de 

(a) ponderile sectoriale și globale de 
energie din surse regenerabile din cei doi 
ani calendaristici precedenți și măsurile 
luate sau propuse la nivel național, în 
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promovare a dezvoltării energiei 
regenerabile ținând seama de traiectoria 
orientativă din anexa I partea B;

conformitate cu cerințele prezentei 
directive, de promovare a dezvoltării 
energiei regenerabile ținând seama de 
obiectivele intermediare minime 
obligatorii din anexa I partea B;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura faptul că statele membre fac progrese reale și nu amână deciziile până în 
anul 2020, traiectoria trebuie să aibă un caracter obligatoriu și să reprezinte un minimum de 
determinare.

Amendamentul 974
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ponderile sectoriale și globale de 
energie din surse regenerabile din cei doi
ani calendaristici precedenți și măsurile 
luate sau propuse la nivel național de 
promovare a dezvoltării energiei 
regenerabile ținând seama de traiectoria 
orientativă din anexa I partea B;

(a) ponderile sectoriale și globale de 
energie din surse regenerabile din cei trei
ani calendaristici precedenți și măsurile 
luate sau propuse la nivel național de 
promovare a dezvoltării energiei 
regenerabile;

Or. de

Justificare

Obiectivul ar trebuie să fie mai puțină birocrație, nu mai multă.
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Amendamentul 975
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea și funcționarea sistemelor 
de sprijin și a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile și orice 
evoluții ale măsurilor utilizate cu privire la 
cele stabilite în planul național de acțiune 
al statului membru;

(b) introducerea și funcționarea sistemelor 
de sprijin și a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile, și 
modificările ulterioare aduse acestora, 
precum și orice evoluții ale măsurilor 
utilizate cu privire la cele stabilite în planul 
de acțiune privind energia din surse 
regenerabile al statului membru;

Or. en

Amendamentul 976
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea și funcționarea sistemelor 
de sprijin și a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile și orice 
evoluții ale măsurilor utilizate cu privire la 
cele stabilite în planul național de acțiune 
al statului membru;

introducerea și funcționarea sistemelor de 
sprijin și a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile și orice 
evoluții ale măsurilor utilizate cu privire la 
cele stabilite în planul național de acțiune 
al statului membru împreună cu costurile 
și mecanismele aferente;

Or. de

Justificare

Din motive de transparență publică, este necesar să se furnizeze informații privind costurile 
suplimentare suportate de consumatori în contul măsurilor de promovare a programe de 
sprijin.
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Amendamentul 977
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic;

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară, material ligno-
celulozic, alge, precum și din plante care 
nu necesită irigare, cultivate în zonele 
aride în scopul combaterii deșertificării;

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride pot 
avea un profil pozitiv de CO2.

Amendamentul 978
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară, material ligno-
celulozic, alge, precum și din plante care 
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celulozic; nu necesită irigare, cultivate în zonele 
aride în scopul combaterii deșertificării;

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride vor 
avea un profil extrem de pozitiv de CO2.

Amendamentul 979
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic;

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă, cum ar fi
cele de cogenerare și care oferă avantaje 
suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic;

Or. fr

Justificare

Producția de energie în instalații de co-generare merită să fie încurajată.  Este deosebit de 
importantă încurajarea de către statele membre a utilizării biomasei în instalații de co-
generare deoarece productivitatea totală a acestor instalații este mult mai mare decât în 
cazul în care s-ar produce numai energie electrică.
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Amendamentul 980
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară și material ligno-
celulozic;

modalitățile, după caz, în care statele 
membre și-au structurat sistemele de sprijin 
pentru a lua în considerare aplicațiile care 
utilizează energie regenerabilă și care oferă 
avantaje suplimentare față de alte aplicații 
comparabile, însă au costuri mai ridicate, 
inclusiv biocombustibilii produși din 
deșeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară, material ligno-
celulozic și alge;

Or. sl

Justificare

Biocombustibilii produși din alge au rezultate foarte bune în privința emisiilor de CO2, așa că 
utilizarea lor ar putea fi promovată prin calcularea dublă a contribuției lor.

Amendamentul 981
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un plan pentru dezvoltarea în Europa 
a tuturor surselor de energie cu un nivel 
scăzut de CO2;

Or. de

Justificare

În Europa trebuie dezvoltate în continuare toate sursele de energie cu un nivel scăzut de CO2, 
pentru a obține o reducere considerabilă a emisiilor de C02.
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Amendamentul 982
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) progresul realizat în procedurile de 
planificare urbană în ceea ce privește 
utilizarea mai largă a încălzirii și răcirii 
centrale pe bază de surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 983
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsurile luate pentru a asigura 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse regenerabile de energie 
și pentru a îmbunătăți cadrul sau normele 
pentru suportarea separată sau în comun a 
costurilor menționate la articolul 14 
alineatul (3);

(f) măsurile luate pentru a asigura 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse regenerabile de energie, 
în special, acolo unde e cazul, de instalații 
eoliene situate în largul mării, și pentru a 
îmbunătăți cadrul sau normele pentru 
suportarea separată sau în comun a 
costurilor menționate la articolul 14 
alineatul (3);

Or. en

Justificare

Energia eoliană produsă în largul mării ar putea acoperi peste 4% din consumul energetic 
european în 2020. În consecință, transportul și distribuția energiei eoliene produse în larg 
sunt fundamentale. O resursă europeană, pe deplin dezvoltată, de obținere a energiei eoliene 
în larg ar putea furniza o capacitate de câteva sute GW pentru a răspunde pe viitor cererii 
noastre de energie; capacitatea care va rezulta va fi determinată de gradul de eliminare a 
barierelor.
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Amendamentul 984
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) evoluțiile în materie de disponibilitate a
resurselor de biomasă în scop energetic și
specificarea modului de utilizare și a 
proporției acestora, inclusiv a naturii, 
cantității și a țării de origine a acestor 
resurse, atunci când sunt importate;

Or. en

Amendamentul 985
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic;

(i) dezvoltarea și ponderea
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară, material ligno-celulozic, 
alge, precum și din plante care nu 
necesită irigare, cultivate în zonele aride 
în scopul combaterii deșertificării;

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride pot 
avea un profil pozitiv de CO2.
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Amendamentul 986
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic;

(i) dezvoltarea și ponderea
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară, material ligno-celulozic, 
alge, precum și din plante care nu 
necesită irigare, cultivate în zonele aride 
în scopul combaterii deșertificării;

Or. en

Justificare

Traiectoriile de biomotorină produsă din alge sau din plante cultivate pe terenuri aride vor 
avea un profil extrem de pozitiv de CO2.

Amendamentul 987
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a 
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine
nealimentară și material ligno-celulozic; 

dezvoltarea și utilizarea în comun a 
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară, alge și material ligno-
celulozic;

Or. sl

Justificare

Biocombustibilii produși din alge au rezultate foarte bune în privința emisiilor de CO2, așa că 
utilizarea lor ar putea fi promovată prin calcularea dublă a contribuției lor.
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Amendamentul 988
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a 
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară și material ligno-celulozic; 

dezvoltarea și utilizarea în comun a 
biocombustibililor produși din deșeuri, 
reziduuri, material celulozic de origine 
nealimentară, alge și material ligno-
celulozic; 

Or. it

Amendamentul 989
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) impactul estimat al producției de 
biocombustibil asupra biodiversității, 
resurselor de apă, cantității de apă și 
calității solului; precum și

(i) impactul estimat al producției de 
biomasă și biocombustibil asupra 
biodiversității, resurselor de apă, cantității 
de apă și calității solului; precum și

Or. sl

Amendamentul 990
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) reducerea estimată netă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
energiei din surse regenerabile.

(k) reducerea estimată netă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
impactul asupra stocurilor de carbon 
aferent schimbării directe sau indirecte a 
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utilizării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 991
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) măsurile luate pentru garantarea 
faptului că imobilele noi și cele renovate 
respectă nivelul minim de utilizare a 
energiei din surse regenerabile sau 
nivelul maxim de consum de energie pe 
metru pătrat, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatul (4);

Or. en

Justificare

Întrucât statele membre sunt obligate să utilizeze o cantitate minimă de energie produsă din 
surse regenerabile sau să consume o cantitate maximă de energie pe metru pătrat în clădirile 
noi și renovate, este logic faptul ca acestea să raporteze măsurile luate în vederea respectării 
acestei obligații.

Amendamentul 992
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, statele membre prezintă 
Comisiei orice modificări ale sistemelor 
de sprijinire a energiei din surse 
regenerabile în termen de patru 
săptămâni de la adoptarea modificărilor 
respective. Informația în cauză conține 
orice actualizare a sistemelor naționale 
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sau regionale de sprijinire a energiei 
regenerabile, inclusiv tipul de sprijin și, 
după caz, tipul de specificație pentru 
diverse tehnologii, precum și nivelul de 
sprijin.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării transparenței privind schimbările din sistemele de sprijin ale statelor 
membre și a furnizării informațiilor actuale în special IMM-urilor active în domeniul energiei 
regenerabile, aceste informații ar putea constitui fundamentul unei singure baze de date 
complexe a sistemelor de sprijin ale statelor membre care va fi înființată de Comisie.

Amendamentul 993
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În primul lor raport, statele membre 
declară dacă intenționează:

(3) În primul lor raport, statele membre 
declară cum și când intenționează:

Or. en

Justificare

Membrii ar trebui să facă ceea ce este prevăzut în continuare, iar decizia și punerile în 
aplicare nu ar trebui amânate pentru o dată ulterioară.

Amendamentul 994
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) întocmește un plan pentru 
dezvoltarea tuturor surselor de energie cu 
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un nivel scăzut de carbon.

Or. fr

Justificare

Principalul obiectiv trebuie să fie reducerea emisiilor de CO2 și, în această idee, ar trebui 
luate în considerare toate sursele de energie cu conținut scăzut de carbon. Ar trebui utilizate 
pe scară largă toate sursele de energie cu conținut redus de carbon, inclusiv energia 
nucleară, dacă se dorește atingerea obiectivelor privind combaterea schimbărilor climatice.

Amendamentul 995
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În fiecare raport, ar trebui să se ofere 
statelor membre posibilitatea corectării 
datelor față de anii precedenți. 
Corecturile efectuate față de anii 
precedenți trebuie precizate în mod 
specific.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se ofere statelor membre posibilitatea de a-și concretiza obiectivele pe baza celor 
mai recente informații disponibile.

Amendamentul 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul –1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia întocmește un raport de 
evaluare a aplicării prezentei directive. 
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Până la 30 iunie 2015, Comisia va înainta 
Parlamentului European și Consiliului 
raportul respectiv, precum și propuneri, 
dacă este cazul..
Raportul este întocmit pe baza rapoartelor 
trimise de statele membre în conformitate 
cu articolul 19 și însoțit de propunerile 
acestora, dacă este cazul, și în urma 
consultării părților interesate, cu șase luni 
înainte de termenul limită de mai sus, 
contribuțiile la raport fiind publicate de 
Comisie.
Raportul evaluează în principal 
dificultățile întâlnite în atingerea 
obiectivelor intermediare, costul antrenat 
de atingerea acestor obiective și 
beneficiile și efectele asupra mediului, în 
special volumul de emisii de CO2 evitat 
prin dezvoltarea energiilor regenerabile.

Or. fr

Justificare

Articolul 20 ar trebui să se refere la monitorizarea prezentei directive, nu numai în ceea ce 
privește biocombustibilii, biolichidele și biomasa, cum apare în versiunea inițială.  Prin 
urmare, ar trebui modificat pentru a include mai întâi de toate o evaluare globală a aplicării 
directivei pe baza rapoartelor trimise de statele membre, menționate la articolul 19. 
Termenul limită propus este la sfârșitul a două cicluri de raportare, fiind prin urmare o 
perioadă de timp rezonabilă pentru a trage învățăminte cu privire la aplicarea directivei și, 
dacă este necesar, pentru a înainta propuneri.

Amendamentul 997
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia menține dialogul și schimbul 
de informații cu țările terțe și cu 
organizațiile de producători și consumatori 
de biocombustibili pe marginea aplicării 
generale a măsurilor din prezenta directivă 

(2) Comisia menține dialogul și schimbul 
de informații cu țările terțe, cu 
organizațiile neguvernamentale de mediu 
și sociale și cu organizațiile de producători 
și consumatori de biocombustibili pe 
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cu privire la biocombustibili și alte 
biolichide.

marginea aplicării generale a măsurilor din 
prezenta directivă cu privire la biomasa 
destinată producției de energie.

Or. en

Amendamentul 998
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia menține dialogul și schimbul 
de informații cu țările terțe și cu 
organizațiile de producători și consumatori 
de biocombustibili pe marginea aplicării 
generale a măsurilor din prezenta directivă 
cu privire la biocombustibili și alte 
biolichide.

(2) Comisia menține dialogul și schimbul 
de informații cu țările terțe, cu organizațiile 
de producători și consumatori de biomasă 
și de biocombustibili, precum și cu 
organizațiile de interes public, pe 
marginea aplicării generale a măsurilor din 
prezenta directivă cu privire la biomasă,
biocombustibili și alte biolichide.

Or. en

Justificare

De asemenea, Comisia ar trebui să mențină contactul cu organizațiile care pot furniza 
informații privind efectele sociale ale producției de biocombustibili. 

Amendamentul 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte 
bienale Parlamentului European și 

eliminat
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Consiliului. Primul raport se prezintă în 
anul 2012.

Or. fr

Justificare

Articolul 20 ar trebui să se refere la monitorizarea prezentei directive, nu numai în ceea ce 
privește biocombustibilii, biolichidele și biomasa, cum apare în versiunea inițială.  Prin 
urmare, ar trebui modificat pentru a include mai întâi de toate o evaluare globală a aplicării 
directivei pe baza rapoartelor trimise de statele membre, menționate la articolul 19. 
Termenul limită propus este la sfârșitul a două cicluri de raportare, fiind prin urmare o 
perioadă de timp rezonabilă pentru a trage învățăminte cu privire la aplicarea directivei și, 
dacă este necesar, pentru a înainta propuneri.

Amendamentul 1000
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte bienale 
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2012.

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte bienale 
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2012.
Până cel târziu în luna iunie 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în urma unor 
consultări publice efective cu părțile 
interesate pertinente, un raport 
intermediar care ia în considerare 
rapoartele prezentate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19. Comisia 
informează, în special, cu privire la 
obstacolele apărute în calea realizării 
obiectivelor intermediare, costurile de 
realizare a obiectivelor stabilite, precum și 
cu privire la impactul ecologic și 
beneficiile ecologice, inclusiv reducerea 
emisiilor de CO2, și poate propune orice 
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măsură corectivă considerată necesară.

Or. en

Justificare

Având în vedere obiectivele pe termen lung ale directivei (peste zece ani), este oportună 
introducerea obligației de prezentare a unui raport intermediar care să permită efectuarea 
unor îmbunătățiri pe parcursul acestui proces.

Amendamentul 1001
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte bienale
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2012.

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte anuale
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2010.

Or. en

Justificare

Este necesară o atenție deosebită în dezvoltarea energiei regenerabile pentru transport, 
întrucât creșterea producției de biocombustibil poate avea urmări sociale și ecologice 
neprevăzute. În consecință, este esențială monitorizarea timpurie și frecventă din partea 
Comisiei.



AM\731122RO.doc 83/102 PE409.429v01-00

RO

Amendamentul 1002
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte bienale
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2012.

(3) Pe baza rapoartelor prezentate de 
statele membre în temeiul articolului 19 
alineatul (1) și a monitorizării și analizei 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol, Comisia transmite rapoarte trienale
Parlamentului European și Consiliului. 
Primul raport se prezintă în anul 2012.

Or. de

Justificare

Obiectivul ar trebuie să fie mai puțină birocrație, nu mai multă.

Amendamentul 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a facilita atingerea de către 
statele membre a obiectivelor referitoare 
la biocombustibili, Comisia analizează 
posibilitatea aplicării unui sistem separat 
de certificate comercializabile pentru
biocombustibili, care să vizeze 
biocombustibilii și alte biolichide. Comisia 
monitorizează evoluția și funcționarea 
diferitelor sisteme naționale de certificate 
comercializabile pentru biocombustibili, 
în vigoare în statele membre, în vederea 
evaluării fezabilității și a raportului cost-
beneficii al înființării unui sistem 
european al certificatelor comercializabile 
pentru biocombustibili. În 2010 Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
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European și Consiliului referitor la 
analiza efectuată privind crearea unui 
sistem de certificate comercializabile 
pentru biocombustibili.

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare o extindere a conceptului de garanție de origine în vederea 
includerii biocombustibililor într-un sistem separat de comercializare a creditelor, a 
acordării unui grad mai mare de flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor privind 
biocombustibilii și a evitării mișcărilor fizice inutile ale biocombustibililor. Câteva state 
membre (Franța, Germania, Olanda, Spania, Marea Britanie și Finlanda) au deja sau 
dezvoltă un astfel de sistem ca parte a cadrului lor național de reglementare privind 
biocombustibilii. Un sistem armonizat ar putea oferi mai multă flexibilitate statelor membre 
în îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestora privind biocombustibilii într-un mod 
rentabil.

Amendamentul 1004
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În rapoartele sale, Comisia analizează: (5) În rapoartele sale, Comisia analizează:
(a) beneficiile ecologice relative și 
costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(a) beneficiile ecologice și sociale relative 
și costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările exportatoare 
și evoluția prețurilor la materiile prime 
(raportul privind impactul se 
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aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și 

concentrează, în special, asupra țărilor cu 
venituri mici și deficit alimentar și asupra 
țărilor celor mai puțin dezvoltate), 
capacitatea populațiilor din țările în curs de 
dezvoltare de a-și permite și de a avea 
acces la aceste produse alimentare, precum 
și alte aspecte mai cuprinzătoare referitoare 
la dezvoltare;

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă.

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă;

(da) disponibilitatea biocombustibililor 
produși din deșeuri, reziduuri, material 
celulozic de origine nealimentară și 
material ligno-celulozic;
(db) impactul politicii UE privind 
biocombustibilii asupra schimbării directe 
și indirecte a utilizării terenurilor și 
implicațiile în ceea ce privește drepturile 
de utilizare a terenurilor.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune luarea de măsuri 
corective.

Or. en

Amendamentul 1005
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În rapoartele sale, Comisia analizează: (5) În rapoartele sale, Comisia analizează: 

(a) beneficiile ecologice relative și 
costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(a) beneficiile ecologice și sociale relative 
și costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
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Comunitate și în țările terțe; Comunitate și în țările terțe;
(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și 

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității
produselor alimentare în țările exportatoare 
și evoluția prețurilor la materiile prime 
(raportul privind impactul se 
concentrează, în special, asupra țărilor cu 
venituri mici și deficit alimentar și asupra 
țărilor celor mai puțin dezvoltate),
capacitatea populațiilor din țările în curs de 
dezvoltare de a-și permite și de a avea 
acces la aceste produse alimentare, precum 
și alte aspecte mai cuprinzătoare referitoare 
la dezvoltare; și 

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă.

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă;

(da) disponibilitatea biocombustibililor 
produși din deșeuri, reziduuri, material 
celulozic de origine nealimentară și 
material ligno-celulozic;
(db) impactul politicii UE privind 
biocombustibilii asupra schimbării directe 
și indirecte a utilizării terenurilor și 
implicațiile în ceea ce privește drepturile 
de utilizare a terenurilor.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Or. en

Justificare

Având în vederea creșterea recentă a prețurilor alimentelor, ar trebui acordată o atenție 
deosebită impactului politicii europene privind biocombustibilii asupra țărilor cu venituri 
mici și deficite alimentare și asupra țărilor mai puțin dezvoltate. De asemenea, ar trebui 
examinate alte impacturi sociale, precum beneficiile și costurile ocupării forței de muncă. 
Biocombustibilii din a doua generație necesită, de asemenea, o atenție deosebită.
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Amendamentul 1006
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În rapoartele sale, Comisia analizează: (5) În rapoartele sale, Comisia analizează:
(a) beneficiile ecologice relative și 
costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(a) beneficiile ecologice relative și 
costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității 
economice și ecologice în Comunitate și în 
țările terțe;

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă.

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă;
(da) crearea de piețe pentru garanțiile de 
origine, inclusiv de sisteme de autorizare 
prealabilă;
(db) necesitatea unui mecanism european 
armonizat de stimulare a surselor de 
energie regenerabile.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Or. en
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Amendamentul 1007
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În rapoartele sale, Comisia analizează: (5) În rapoartele sale, Comisia analizează: 
(a) beneficiile ecologice relative și 
costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

(a) beneficiile ecologice și sociale relative 
și costurile diferiților biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranței în aprovizionare și 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producția internă și 
importuri;

b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și 

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și 

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă.

(d) impactul creșterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează biomasă.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective și majorarea obiectivului 
inițial de 4% privind ponderea energiei 
din surse regenerabile în consumul final 
în domeniul transporturilor.

Or. en

Justificare

Până în 2015 ar trebui stabilit un obiectiv secundar, bazat pe date actualizate și pe modul în 
care biocombustibilii din a doua generație se dezvoltă pe viitor, în vederea creșterii 
ulterioare a obiectivului. Obiectivul de 4% rezultă dacă se ia în considerare traiectoria 
orientativă din anexa IB, conform căreia, la sfârșitul anului 2014, statele membre ar trebui să 
fi atins 35% din obiectivul lor pentru anul 2020. Prin aplicarea formulei matematice din 
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anexa IB și dat fiind faptul că, în 2005, biocombustibilii reprezentau 1% din combustibilii 
pentru transport, se poate concluziona că obiectivul pentru anul 2015 ar trebui să se situeze 
în jurul procentului de 4% (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Amendamentul 1008
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) progresele realizate în reflectarea 
costurilor externe ale energiei produse din 
surse neregenerabile și impactul 
sprijinului public acordat producției de 
energie;

Or. en

Justificare

A fost solicitat deja în Directiva 2001/77/CE și ar trebui inclus, de asemenea, în prezenta 
directivă. 

Amendamentul 1009
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impactul creșterii cererii de 
biocombustibili asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

(b) impactul economic și ecologic al
creșterii cererii de biocombustibili și de 
alte biolichide asupra durabilității în 
Comunitate și în țările terțe;

Or. en
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Amendamentul 1010
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; și 

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare în țările 
exportatoare, capacitatea populațiilor din 
țările în curs de dezvoltare de a-și permite 
aceste produse alimentare, precum și alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; 

Or. en

Amendamentul 1011
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul politicii UE privind 
biocombustibilii asupra schimbării directe 
și indirecte a utilizării terenurilor și o 
estimare a emisiilor de carbon aferente, 
precum și

Or. en

Amendamentul 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) fezabilitatea și beneficiile aplicării 
unei garanții de origine separate pentru 
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biocombustibili și alte biolichide și ale 
creării unui sistem european al 
certificatelor comercializabile pentru 
biocombustibili.

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare o extindere a conceptului de garanție de origine în vederea 
includerii biocombustibililor într-un sistem separat de comercializare a creditelor, a 
acordării unui grad mai mare de flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor privind 
biocombustibilii și a evitării mișcărilor fizice inutile ale biocombustibililor. Câteva state 
membre (Franța, Germania, Olanda, Spania, Marea Britanie și Finlanda) au deja sau 
dezvoltă un astfel de sistem ca parte a cadrului lor național de reglementare privind 
biocombustibilii. Un sistem armonizat ar putea oferi mai multă flexibilitate statelor membre 
în îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestora privind biocombustibilii într-un mod 
rentabil.

Amendamentul 1013
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – literele da-dd (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) crearea de piețe pentru garanțiile de 
origine, inclusiv de sisteme de autorizare 
prealabilă;
(db) impactul obiectivelor naționale 
asupra funcționării și integrării pieței UE 
a electricității;
(dc) disponibilitatea combustibililor din 
surse regenerabile, a tehnologiilor și a 
componentelor vegetale în raport cu 
obiectivele din anexa I;
(dd) impactul economic al prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

Pe lângă biomasă și biocombustibili, raportul Comisiei ar trebui să abordeze funcționarea 
pieței garanțiilor de origine (GO) și impactul obiectivelor naționale SER privind funcționarea 
și integrarea pieței electricității. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze situația din 
punctul de vedere al obiectivelor și al șanselor de îndeplinire a acestora. De asemenea, ar 
trebui evaluate impacturile economice și ecologice ale directivei.

Amendamentul 1014
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – literele da-db (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) realizarea de piețe pentru garanțiile 
de origine, inclusiv de sisteme de 
autorizare prealabilă;
(db) necesitatea unui mecanism european 
armonizat de stimulare a surselor de 
energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Este important ca raportul Comisiei să nu abordeze doar chestiuni privind biomasa și 
biocombustibilii, ci să evalueze și piețele destinate energiei regenerabile și drumul către 
stimularea surselor regenerabile de energie pe piața internă a electricității.

Amendamentul 1015
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aspectele de durabilitate aferente 
utilizării crescânde a biocombustibililor 
produși din deșeuri, reziduuri, material 
celulozic de origine nealimentară, 
material ligno-celulozic și alge, în special 
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aspectele privind recoltarea durabilă și 
ierarhia deșeurilor.

Or. en

Justificare

În prezent, așa-numiții biocombustibili din a doua generație sunt încă într-o fază inițială a 
cercetării și sunt produși aproape în totalitate în cadrul unor proiecte pilot. Cu toate acestea, 
odată cu creșterea producției, pot apărea probleme privind durabilitatea și pot fi necesare 
diferite criterii de durabilitate în cazul acestor biocombustibili.

Amendamentul 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul politicii UE privind 
biocombustibilii asupra schimbării directe 
și indirecte a utilizării terenurilor și o 
estimare a emisiilor de carbon aferente.

Or. en

Justificare

Raportarea trebuie să includă, de asemenea, o evaluare solidă a impacturilor cererii din ce 
în ce mai mari de bioenergie asupra utilizării globale a terenurilor și a emisiilor asociate. 
Fără aceasta, va fi imposibil de stabilit dacă politica contribuie cu adevărat la reducerea 
emisiilor.

Amendamentul 1017
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) crearea de piețe pentru garanțiile de 
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origine, inclusiv de sisteme de autorizare 
prealabilă.

Or. en

Justificare

Este important ca raportul Comisiei să nu abordeze doar chestiuni privind biomasa și 
biocombustibilii, ci să evalueze și piețele destinate energiei regenerabile și drumul către 
stimularea surselor regenerabile de energie pe piața internă a electricității.

Amendamentul 1018
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) disponibilitatea de biocombustibili 
obținuți din orice tip de celuloză, 
hemiceluloză sau lignină, produse din 
biomasă regenerabilă; și

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, disponibilitatea biocombustibililor celulozici.

Amendamentul 1019
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) necesitatea unui mecanism european 
armonizat de stimulare a surselor de 
energie regenerabile.

Or. en
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Justificare

Este important ca raportul Comisiei să nu abordeze doar chestiuni privind biomasa și 
biocombustibilii, ci să evalueze și piețele destinate energiei regenerabile și drumul către 
stimularea surselor regenerabile de energie pe piața internă a electricității.

Amendamentul 1020
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) impactul schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective sau prezintă o propunere 
legislativă Parlamentului European și 
Consiliului, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare o extindere a conceptului de garanție de origine în vederea 
includerii biocombustibililor într-un sistem separat de comercializare a creditelor, a 
acordării unui grad mai mare de flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor privind 
biocombustibilii și a evitării mișcărilor fizice inutile ale biocombustibililor. Câteva state 
membre (Franța, Germania, Olanda, Spania, Marea Britanie și Finlanda) au deja sau 
dezvoltă un astfel de sistem ca parte a cadrului lor național de reglementare privind 
biocombustibilii. Un sistem armonizat ar putea oferi mai multă flexibilitate statelor membre 
în îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestora privind biocombustibilii într-un mod 
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rentabil.

Amendamentul 1022
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

În cazul în care este depistat vreun impact 
ecologic sau social negativ, Comisia 
propune, în termen de 2 luni, luarea de 
măsuri corective.

Or. en

Amendamentul 1023
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

În cazul în care se produce vreun impact 
negativ, Comisia propune acțiuni de 
redresare în vederea adaptării obiectivului
privind biomasa, stabilit la articolul 3. 
Comisia suspendă obiectivul imediat, în 
cazul în care obiectivul UE privind 
utilizarea biocombustibililor are un 
impact negativ în sensul literei (c). 
Comisia va publica, după consultarea cu 
FAO, un comunicat în care se precizează 
condițiile specifice care vor duce la 
suspendarea obiectivului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie evident faptul că producția alimentară are întâietate în fața producției de 
biocombustibil.
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Amendamentul 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În raportul său Comisia analizează, 
de asemenea, politicile puse în aplicare de 
statele membre în care există potențial de 
dezvoltare a energiei eoliene în largul 
mării, în special faptul dacă statele 
membre respective:
(a) au instituit un singur organism 
administrativ responsabil de prelucrarea 
cererilor de autorizare, certificare și 
acordare de licențe pentru instalațiile 
eoliene din largul mării și de acordare de 
asistență solicitanților;
(b) au identificat necesitatea unei 
planificări strategice pe termen lung a 
rețelei astfel încât aceasta să poată 
incorpora cantități mari de electricitate 
provenită de la parcurile eoliene din 
largul mării;
(c) au creat instrumente de planificare a 
spațiului marin în vederea unei selecții 
optime a siturilor.
Comisia propune, dacă este cazul, acte 
legislative adiționale pentru a asigura 
disponibilitatea în timp util a energiei 
eoliene.

Or. en

Justificare

Forța eoliană în larg ar putea reprezenta peste 4% din consumul energetic european în 2020 
(în funcție de efectul măsurilor privind eficiența energetică). Astfel cum prevede și 
Comunicarea Comisiei privind „Cantitatea de surse de energie regenerabilă în UE” 
(COM(2004)366 final), pentru a oferi certitudine juridică pentru dezvoltarea forței eoliene în 
largul mării, guvernele vor trebui să stabilească regimuri juridice și proceduri rapide pentru 
aprobarea dezvoltării. O politică privind forța eoliană în largul mării va trebui să 
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consolideze infrastructura necesară a rețelelor.

Amendamentul 1025
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În raportul său Comisia analizează, 
de asemenea, politicile puse în aplicare de 
statele membre în care există potențial de 
dezvoltare a energiei eoliene în largul 
mării, în special faptul dacă statele 
membre respective:
(a) au instituit un singur organism 
administrativ responsabil de prelucrarea 
cererilor de autorizare, certificare și 
acordare de licențe pentru instalațiile 
eoliene din largul mării și de acordare de 
asistență solicitanților;
(b) au identificat necesitatea unei 
planificări strategice pe termen lung a 
rețelei astfel încât aceasta să poată 
incorpora cantități mari de electricitate 
provenită de la parcurile eoliene din 
largul mării;
(c) au creat instrumente de planificare a 
spațiului marin în vederea unei selecții 
optime a siturilor.
Comisia propune, dacă este cazul, acte 
legislative adiționale pentru a asigura 
disponibilitatea în timp util a energiei 
eoliene.

Or. en

Justificare

Forța eoliană în larg ar putea reprezenta peste 4% din consumul energetic european în 2020. 
Pentru a oferi certitudine juridică pentru dezvoltarea forței eoliene în larg, guvernele trebuie 
să stabilească regimuri juridice și proceduri rapide pentru aprobarea dezvoltării. UE trebuie 
să consolideze infrastructura necesară a rețelelor, în conformitate cu angajamentul Comisiei 
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de a „revizui în mod sistematic obstacolele și inconvenientele care pot bloca dezvoltarea 
forței eoliene în larg, cerințele de mediu care trebui respectate și (…) de a stabili orientări 
pentru statele membre prin prezentarea de propuneri de legislație, dacă este necesar”.

Amendamentul 1026
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia creează un site pe internet, 
care să conțină informații detaliate și 
actuale cu privire la sistemele regionale 
sau la cele naționale ale statelor membre 
de sprijinire a energiei provenite din surse 
regenerabile și cu privire la orice 
modificare a acestora. Pe baza 
rapoartelor prezentate de statele membre 
în conformitate cu articolul 19 alineatul 
(1a), Comisia actualizează site-ul pe 
internet respectiv cel târziu la patru 
săptămâni după prezentarea unui raport.

Or. en

Justificare

În prezent, este dificilă obținerea de date actualizate privind schimbările din legislație, 
politici și nivelul de sprijin privind energia regenerabilă din diferitele state membre. O sursă 
de informații special desemnată via Internet ar putea ajuta la răspândirea informațiilor și, 
prin aceasta, ar putea încuraja în special IMM-urile să-și extindă activitățile dincolo de 
granițele naționale.

Amendamentul 1027
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Cel târziu la 31 decembrie 2018, 



PE409.429v01-00 100/102 AM\731122RO.doc

RO

Comisia publică o foaie de parcurs 
privind energia din surse regenerabile 
pentru perioada de după 2020, însoțită de 
propunerile legislative necesare. În cadrul 
foii de parcurs se poate evalua necesitatea 
unei propuneri cu privire la un sistem 
european armonizat de sprijinire a 
energiei din surse regenerabile, luându-se 
în considerare următoarele:
(a) liberalizarea piețelor de electricitate 
din cadrul UE;
(b) obstacole în calea dezvoltării SER în 
fiecare stat membru;
(c) nivelul de sprijin acordat altor 
tehnologii de generare a electricității, în 
special generării nucleare și celei pe bază 
de cărbune;
(d) nivelul de armonizare a accesului la 
rețea, a procedurilor administrative și a 
celor de planificare.

Or. en

Justificare

Perspectivele europene de utilizare a energiilor regenerabile ar trebui să depășească anul 
2020. O parte a fiecărei foi de parcurs ulterioare anului 2020 ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de armonizare a mecanismelor de sprijin, alături de alte cerințe importante. În 
prezent, un pas către un mecanism de sprijin armonizat, valabil în întreaga Uniune 
Europeană pentru electricitatea regenerabilă, ar pune în pericol poziția de lider european în 
domeniul surselor regenerabile. Schimbările la nivelul cadrelor produc incertitudine în 
rândul investitorilor, în special schimbările la nivelul unui cadru de bază al unui sistem 
profitabil.

Amendamentul 1028
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În raportul său Comisia analizează, 
de asemenea, politicile puse în aplicare de 
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statele membre în care există potențial de 
dezvoltare a energiei eoliene în largul 
mării, în special faptul dacă statele
membre respective:
(a) au instituit un singur organism 
administrativ responsabil de prelucrarea 
cererilor de autorizare, certificare și 
acordare de licențe pentru instalațiile 
eoliene din largul mării și de acordare de 
asistență solicitanților;
(b) au identificat necesitatea unei 
planificări strategice pe termen lung a 
rețelei astfel încât aceasta să poată 
incorpora cantități mari de electricitate 
provenită de la parcurile eoliene din 
largul mării;
(c) au creat instrumente de planificare a 
spațiului marin în vederea unei selecții 
optime a siturilor.
Comisia propune, dacă este cazul, acte 
legislative adiționale pentru a asigura 
disponibilitatea în timp util a energiei 
eoliene.

Or. en

Justificare

Pentru a oferi certitudine juridică pentru dezvoltarea forței eoliene în larg, guvernele vor 
trebui să stabilească regimuri juridice și proceduri rapide pentru aprobarea dezvoltării. O 
politică europeană privind forța eoliană în larg va trebui să consolideze infrastructura 
necesară a rețelelor. Mai mult decât atât, Comisia afirmă că va „revizui în mod sistematic 
obstacolele și inconvenientele care pot bloca dezvoltarea forței eoliene în larg și va stabili 
orientări pentru statele membre”.

Amendamentul 1029
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele (1) Statele membre pun în aplicare actele 
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cu putere de lege și actele administrative 
necesare ducerii la îndeplinire a prezentei 
directive până cel târziu la 31 martie 
2010. Comisiei îi sunt comunicate de 
îndată, de către statele membre, textele 
acestor dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între aceste dispoziții și 
prezenta directivă.

cu putere de lege și actele administrative în 
termen de 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive. Comisiei îi 
sunt comunicate de îndată, de către statele 
membre, textele acestor dispoziții, precum 
și un tabel de corespondență între aceste 
dispoziții și prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Termenul propus în prezent este prea scurt.
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