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Amendamentul 1030
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa I – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Traiectorie orientativă eliminat 
Traiectoria orientativă menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarele ponderi de energie din surse 
regenerabile:
S2005 + 0.25 (S2020 – S2005), ca pondere 
medie pentru perioada de doi ani 2011 -
2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), ca pondere 
medie pentru perioada de doi ani 2013 -
2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), ca pondere 
medie pentru perioada de doi ani 2015 -
2016; şi
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), ca pondere 
medie pentru perioada de doi ani 2017 –
2018,
unde
S2005 = ponderea pentru statul membru 
respectiv în 2005, conform indicaţiilor din 
tabelul prezentat în partea A,
şi
S2020 = ponderea pentru statul membru 
respectiv în 2020, conform indicaţiilor din 
tabelul prezentat în partea A,

Or. de

Justificare

Obiectivul ar trebuie să fie mai puţină birocraţie, nu mai multă.
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Amendamentul 1031
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Traiectorie orientativă B. Traiectorie obligatorie

Or. en

Amendamentul 1032
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. Traiectorie orientativă B. Traiectorie obligatorie provizorie

Or. en

Justificare

Pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor globale ale Comisiei şi statelor membre până în 
2020, este necesar să se adopte obiective intermediare obligatorii. Traiectoria propusă prin 
prezenta anexă IB începe foarte de jos, lăsând cea mai mare creştere a proporţiei energiilor 
regenerabile pentru ultimii ani înainte de 2020. Dacă nu vor respecta această curbă, statele 
membre vor avea dificultăţi în a-şi atinge obiectivul pentru 2020. În acest sens, ar trebui să 
fie considerată ca minimul necesar.

Amendamentul 1033
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa I – partea B – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Traiectoria orientativă menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarele ponderi de energie din surse 

Traiectoria obligatorie menţionată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarele ponderi de energie din surse 
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regenerabile: regenerabile:

Or. en

Amendamentul 1034
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II – Formula de standardizare 
pentru calculul electricităţii generate de 
energia hidroelectrică

eliminat

Pentru calculul electricităţii generate de 
energia hidroelectrică într-un stat 
membru dat se aplică următoarea 
formulă:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

unde
N = an de referinţă;
QN(norm) = cantitate standardizată de 
electricitate generată de toate centralele 
hidroelectrice din statul membru respectiv 
în anul N, în scopul efectuării de calcule;
Qi = cantitatea de electricitate generată 
efectiv în anul i de către toate centralele 
din statul membru respectiv măsurată în 
GWh; 
Ci = puterea totală instalată a tuturor 
centralelor din statul membru respectiv 
înregistrată în anul i, măsurată în MW.

Or. en



AM\732231RO.doc 7/75 PE409.503v01-00

RO

Amendamentul 1035
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa II – o parte nouă care urmează să fie adăugată la sfârşitul anexei

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se cunosc 
statisticile privind debitul, 
electricitatea generată poate fi 
calculată cu ajutorul coeficienţilor 
de debit din ultimii 15 ani utilizând 
următoarele formule:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * timp
unde
QE’ = electricitatea generată
Hm = înălţimea medie de cădere
Vm = debitul mediu de trecere
g = constanta gravitaţională
ρ = densitatea
η = randamentul
Pentru hidrocentralele mici se 
întocmesc situaţii simplificate. În 
acest caz este suficient raportul 
anual privind electricitatea anuală 
generată.
Electricitatea suplimentară generată se 
calculează cu ajutorul creşterii 
procentuale a variabilelor relevante.

Or. de

Justificare

Trebuie extinsă formula de standardizare pentru hidroenergie, întrucât hidroenergia 
generată de centralele noi nu poate fi descrisă în mod corespunzător în cazul în care 
valoarea absolută a fluctuaţiilor naturale ale debitului (+/-10%) este prea mică. În cazul în 
care producţia de electricitate anuală a unei centrale creşte fără a se mări capacitatea sa 
maximă, producţia suplimentară de electricitate nu este contabilizată integral decât 15 ani 
mai târziu. În cazul în care se confirmă ipoteza contrară, ponderea SER se măreşte la un 
nivel inacceptabil şi descreşte uşor în următorii 15 ani.



PE409.503v01-00 8/75 AM\732231RO.doc

RO

Amendamentul 1036
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Formula de standardizare pentru calculul 
electricităţii generate de energia eoliană

Pentru calculul electricităţii generate de 
energia eoliană într-un stat membru dat 
se aplică următoarea formulă:

unde
N = an de referinţă
QN(norm) = cantitate standardizată de 
electricitate generată de toate centralele 
eoliene din statul membru respectiv în 
anul N, în scopul efectuării de calcule;
Qi = cantitatea de electricitate generată 
efectiv în anul i de către toate centralele 
electrice din statul membru respectiv, 
măsurată în GWh;
Ci = puterea totală instalată a tuturor 
centralelor electrice din statul membru 
respectiv înregistrată în anul i, exprimată 
în MW.

Or. de

Justificare

La fel ca în cazul hidroenergiei, energia eoliană poate înregistra fluctuaţii semnificative de la 
an la an. Se impune, astfel, standardizarea producţiei de energie eoliană pentru a putea 
compara obiectivele intermediare minime stabilite la nivelul UE.

QN(norm) = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Amendamentul 1037
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. de

Justificare

Certificarea instalatorilor, reglementată în anexa IV, este inutilă, deoarece se poate face 
trimitere la Directiva 2005/36/CE, o reglementare în plus fiind deci o piedică birocratică 
inutilă.

Amendamentul 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Anexa IV – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3) sunt următoarele:

Criteriile următoare se aplică numai în 
cazul sistemelor de certificare menţionate 
la articolul 13 alineatul (3):

Or. de

Justificare

Certificarea instalatorilor reglementată în anexa IV este necesară numai în cazul în care nu 
există sisteme de calificare profesională competente în statele membre.
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Amendamentul 1039
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa IV – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3) sunt următoarele:

Criteriile următoare se aplică numai în 
cazul sistemelor de certificare menţionate 
la articolul 13 alineatul (3):

Or. de

Justificare

Certificarea instalatorilor reglementată în anexa IV este necesară numai în cazul în care nu 
există sisteme de calificare profesională competente în statele membre. În opinia 
operatorilor, pe lângă faptul că aceste calificări sunt foarte costisitoare prin prisma 
conţinutului şi a timpului implicat, o certificare obligatorie suplimentară nu ar avea ca efect 
decât crearea unor noi piedici birocratice inutile. În cazul în care sunt necesare calificări şi 
actualizarea acestora, ele pot fi oferite prin cursuri voluntare de recalificare în cadrul 
sectorului.

Amendamentul 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Anexa IV – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3) sunt următoarele:

Criteriile următoare se aplică numai în 
cazul sistemelor de certificare menţionate 
la articolul 13 alineatul (3):

Or. de

Justificare

Certificarea instalatorilor reglementată în anexa IV este necesară numai în cazul în care nu 
există sisteme de calificare profesională competente în statele membre. În opinia 
operatorilor, pe lângă faptul că aceste calificări sunt foarte costisitoare prin prisma 
conţinutului şi a timpului implicat, o certificare obligatorie suplimentară nu ar avea ca efect 
decât crearea unor noi piedici birocratice inutile. În cazul în care sunt necesare calificări şi 
actualizarea acestora, ele pot fi oferite prin cursuri voluntare de recalificare în cadrul 
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sectorului.

Amendamentul 1041
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de certificare este transparent 
şi definit în mod clar de statul membru sau 
de organismul administrativ desemnat de 
statul membru.

(1) Procesul de certificare este transparent 
şi definit în mod clar de un organism de 
certificare ce urmează a fi numit şi 
acreditat de statele membre (în 
conformitate cu EN ISO 17024).

Or. en

Justificare

Certificarea personalului în conformitate cu EN ISO 17024 asigură formarea continuă 
actualizată (pot fi implementate cu uşurinţă noile progrese tehnologice, precum şi normele şi 
regulamentele). În plus, acreditarea EN ISO asigură norme clare în vederea comparabilităţii 
formării, calificării şi aptitudinilor în toată Europa.

Această abordare permite recunoaşterea reciprocă a aptitudinilor între statele membre.

Amendamentul 1042
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Procesul de certificare este transparent 
şi definit în mod clar de statul membru sau 
de organismul administrativ desemnat de 
statul membru.

(1) Procesul de certificare este transparent 
şi definit în mod clar de un organism de 
certificare ce urmează a fi numit şi 
acreditat de statele membre (în 
conformitate cu EN ISO 17024).

Or. en
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Justificare

Certificarea personalului în conformitate cu EN ISO 17024 asigură formarea continuă
actualizată (pot fi implementate cu uşurinţă noile progrese tehnologice, precum şi normele şi 
regulamentele). În plus, acreditarea EN ISO asigură norme clare în vederea comparabilităţii 
formării, calificării şi aptitudinilor în toată Europa.

Amendamentul 1043
Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instalatorii pentru pompa de căldură şi 
de biomasă şi pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare sunt 
certificaţi printr-un program de formare 
acreditat sau de către un organism de 
formare acreditat.

(2) Instalatorii de pompe de căldură şi de 
cuptoare de biomasă şi de instalaţii
termice geotermale de mică adâncime şi 
solare şi de instalaţii fotovoltaice solare 
vor avea posibilitatea de a fi certificaţi de 
un organism de certificare terţ.
Instalatorul primeşte certificarea în urma 
unui examen care cuprinde subiecte atât 
teoretice, cât şi practice. Instalatorul 
trebuie să deţină calificările necesare 
pentru instalarea echipamentelor şi 
sistemelor relevante în scopul de a 
îndeplini cerinţele de performanţă şi 
fiabilitate ale clientului, de a-şi însuşi 
competenţe la un înalt nivel de calitate şi 
de a respecta toate codurile şi standardele 
aplicabile, inclusiv cele referitoare la 
energie şi etichetare ecologică. Examenul 
constă dintr-o probă practică de instalare 
corectă a cazanelor şi a cuptoarelor de 
biomasă, a pompelor de căldură, a 
instalaţiilor termice solare sau a celor 
fotovoltaice solare.

Or. en

Justificare

Este esenţial să se asigure calitatea instalaţiilor.
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Amendamentul 1044
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instalatorii pentru pompa de căldură şi 
de biomasă şi pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare sunt 
certificaţi printr-un program de formare 
acreditat sau de către un organism de 
formare acreditat.

(2) Instalatorii de pompe de căldură, de
cuptoare de biomasă şi de instalaţii termice 
solare şi fotovoltaice solare, precum şi 
instalatorii de colectoare de căldură 
orizontale sau verticale (adică societăţile 
de foraj şi construcţie) sunt certificaţi de 
către un organism de certificare acreditat.

Or. en

Justificare

Certificarea personalului în conformitate cu EN ISO 17024 asigură formarea continuă 
actualizată (pot fi implementate cu uşurinţă noile progrese tehnologice, precum şi normele şi 
regulamentele). În plus, acreditarea EN ISO asigură norme clare în vederea comparabilităţii 
formării, calificării şi aptitudinilor în toată Europa.

Această abordare permite recunoaşterea reciprocă a aptitudinilor între statele membre.

Amendamentul 1045
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instalatorii pentru pompa de căldură şi 
de biomasă şi pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare sunt 
certificaţi printr-un program de formare 
acreditat sau de către un organism de 
formare acreditat.

(2) Instalatorii de pompe de căldură, de
cuptoare de biomasă şi de instalaţii termice 
solare şi fotovoltaice solare, precum şi 
instalatorii de colectoare de căldură 
orizontale sau verticale (adică societăţile 
de foraj şi construcţie) sunt certificaţi de 
către un organism de certificare acreditat.

Or. en
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Justificare

Certificarea personalului în conformitate cu EN ISO 17024 asigură formarea continuă 
actualizată (pot fi implementate cu uşurinţă noile progrese tehnologice, precum şi normele şi 
regulamentele). În plus, acreditarea EN ISO asigură norme clare în vederea comparabilităţii 
formării, calificării şi aptitudinilor în toată Europa. Poziţia comună a EHPA şi a EPEE 
privind Directiva SER pagina 5 din 5. Această abordare permite recunoaşterea reciprocă a 
aptitudinilor între statele membre.

Amendamentul 1046
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instalatorii pentru pompa de căldură şi 
de biomasă şi pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare sunt 
certificaţi printr-un program de formare 
acreditat sau de către un organism de 
formare acreditat.

(2) Instalatorii de pompe de căldură, de
cuptoare de biomasă şi de instalaţii termice 
geotermale de mică adâncime, de 
instalaţii termice solare şi fotovoltaice 
solare sunt certificaţi printr-un program de 
formare acreditat sau de către un organism 
de formare acreditat.

Or. en

Amendamentul 1047
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instalatorii pentru pompa de căldură şi 
de biomasă şi pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare sunt 
certificaţi printr-un program de formare 
acreditat sau de către un organism de 
formare acreditat.

(2) Instalatorii de pompe de căldură, de
cuptoare de biomasă şi de instalaţii termice 
geotermale de mică adâncime, de 
instalaţii termice solare şi fotovoltaice 
solare sunt certificaţi printr-un program de 
formare acreditat sau de către un organism 
de formare acreditat.

Or. en
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Justificare

Criteriile de certificare şi programele de acreditare trebuie diferenţiate între instalatorii de 
pompe de căldură şi cei de instalaţii geotermale de mică adâncime, întrucât sunt afiliaţi la 
organizaţii profesionale diferite şi este greu de găsit calificări identice la o singură persoană 
sau societate. Trebuie prevăzute criterii pentru certificarea instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime.

Amendamentul 1048
Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Certificarea este specifică 
aplicaţiei/tehnologiei aferente: cazane şi 
sobe mici pe bază de biomasă şi sisteme 
fotovoltaice solare, termice solare, 
geotermale de mică adâncime şi pompe de 
căldură.

Or. en

Justificare

Tehnologiile aferente diferitelor energii regenerabile sunt diferite. Prin urmare, ar trebui 
create sisteme de certificare pentru fiecare tehnologie în parte.

Amendamentul 1049
Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Certificarea instalatorilor este 
limitată în timp, într-un mod similar cu 
cel prevăzut pentru instalatorii de 
echipamente de încălzit obişnuite sau, în 
cazul echipamentelor fotovoltaice, cu cel 
prevăzut pentru echipamente electrice 
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obişnuite.

Or. en

Justificare

Pentru a evita crearea unor obstacole inutile în calea dezvoltării electricităţii din surse de 
energie regenerabile, limitele de timp pentru certificare nu trebuie să fie mai stricte decât în 
cazul echipamentelor electrice obişnuite.

Amendamentul 1050
Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatele 3-10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acreditarea programului sau a 
organismului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
organismele administrative desemnate de 
acestea. Organismul acreditat are 
obligaţia de a se asigura că programul de 
formare oferit de organismul de formare 
prezintă continuitate sau acoperire 
regională ori naţională. Organismul de 
formare trebuie să deţină dotări tehnice 
specifice pentru a oferi formare practică, 
inclusiv anumite echipamente de 
laborator sau facilităţi corespunzătoare 
pentru a asigura formarea practică. De 
asemenea, organismul de formare trebuie 
să ofere, pe lângă formarea de bază, 
cursuri scurte de perfecţionare privind 
problemele tipice, inclusiv noile 
tehnologii, pentru a permite 
perfecţionarea continuă în domeniul 
instalaţiilor. Pot avea calitatea de 
organism de formare producătorul 
instalaţiei sau al sistemului, institute sau 
asociaţii.

eliminat

(4) Programele de formare acreditate se 
oferă instalatorilor cu experienţă la locul 
de muncă şi care au urmat sau urmează 
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tipurile de formare menţionate în 
continuare: 
(a) în cazul instalatorilor de cazane şi 
cuptoare de biomasă: se cere formarea 
prealabilă ca instalator de apă şi canal, 
instalator de ţevi şi conducte, instalator de 
instalaţii termice sau tehnician de 
instalaţii sanitare şi de încălzire sau de 
răcire; 
(b) în cazul instalatorilor de pompe de 
căldură: se cere formarea prealabilă ca 
instalator de apă şi canal sau instalator de 
instalaţii frigorifice şi deţinerea calificării 
de bază ca electrician şi instalator de apă 
şi canal (tăierea ţevilor, sudarea 
manşoanelor de ţeavă, lipirea 
manşoanelor de ţeavă, izolarea, etanşarea 
garniturilor, verificarea scurgerilor şi 
instalarea sistemelor de încălzire sau de 
răcire);
(c) în cazul instalatorului de instalaţii 
termice solare sau fotovoltaice solare: se 
cere formarea prealabilă ca instalator de 
apă şi canal, electrician, deţinerea 
calificării de bază ca instalator de apă şi 
canal, electrician şi calificare pentru 
lucrări de aplicare a învelişurilor în 
construcţii, inclusiv cunoştinţe de sudare 
a manşoanelor de ţeavă, lipire a 
manşoanelor de ţeavă, izolaţii, etanşare a 
garniturilor, verificare a scurgerilor la 
lucrările de apă şi canal, capacitate de a 
efectua racordări la reţea, familiarizare 
cu materialele de bază pentru acoperiri, 
metodele de descărcare în arc şi de 
sudare; sau 
(d) un program de formare profesională 
care să îi ofere unui instalator calificările 
specifice, echivalente cu 3 ani de instruire 
în calificările menţionate la literele (a), 
(b) sau (c), inclusiv învăţământ la clasă şi 
la locul de muncă. 
(5) Formarea care se încheie cu 
certificarea instalatorului include atât o 
parte teoretică, cât şi una practică. La 
finalul formării, instalatorul trebuie să 



PE409.503v01-00 18/75 AM\732231RO.doc

RO

deţină calificările necesare pentru 
instalarea echipamentelor şi sistemelor 
relevante în scopul de a îndeplini cerinţele 
de performanţă şi fiabilitate ale clientului, 
de a-şi însuşi competenţe la un înalt nivel 
de calitate şi de a respecta toate codurile 
şi standardele aplicabile, inclusiv cele 
referitoare la energie şi etichetare 
ecologică.
(6) Partea teoretică a formării 
instalatorului pentru cuptoare şi cazane 
de biomasă va cuprinde aspecte precum 
situaţia pieţei de biomasă, aspecte 
ecologice, combustibili din biomasă, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor, protecţia împotriva 
incendiilor, dotări, tehnici de ardere, 
sisteme de aprindere, soluţii hidraulice 
optime, compararea costurilor şi a 
rentabilităţii, precum şi proiectarea, 
instalarea şi întreţinerea cazanelor şi 
cuptoarelor de biomasă. Formarea va 
asigura, de asemenea, o bună cunoaştere 
a standardelor europene în domeniul 
tehnologiei şi combustibililor din 
biomasă, de tipul peletelor, precum şi a 
legislaţiei naţionale şi europene 
referitoare la biomasă. 
(7) Partea teoretică a formării 
instalatorilor de pompe de căldură va 
cuprinde situaţia pieţei de pompe de 
căldură, resursele geotermale şi 
temperaturile surselor subterane din 
diferite regiuni, identificarea 
conductibilităţii termice a solurilor şi a 
rocilor, logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor, reglementări privind 
utilizarea resurselor geotermale, 
fezabilitatea utilizării pompelor de 
căldură în construcţii şi determinarea 
celui mai potrivit sistem de pompe de
căldură, precum şi cunoştinţe privind 
cerinţele tehnice, siguranţa, filtrarea 
aerului, conectarea la sursa de căldură şi 
planul sistemului. Formarea va oferi, de 
asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
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căldură, precum şi a legislaţiei naţionale 
şi europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:
(a) înţelegere de bază a principiilor fizice 
şi de funcţionare a pompei de căldură, 
inclusiv a caracteristicilor circuitului 
pompei de căldură: contextul dintre 
temperaturile joase ale mediului 
absorbant de căldură, temperaturile mari 
ale sursei de căldură şi eficienţa 
sistemului, determinarea coeficientului de 
performanţă (COP) şi factorul de 
performanţă sezonieră (FPS);
(b) înţelegere a componentelor şi a 
funcţionării lor în cadrul circuitului 
pompei de căldură, cum ar fi 
compresorul, ventilul de destindere, 
evaporatorul, condensorul, armăturile şi 
garniturile, uleiul de ungere, 
refrigerentul, supraîncălzirea şi 
subrăcirea şi posibilităţile de răcire în 
cazul pompelor de căldură; 
(c) capacitate de a alege şi de a 
dimensiona componentele în situaţii tipice 
pentru domeniul instalaţiilor, inclusiv de 
a determina valorile tipice ale necesarului 
de frig pentru diferite clădiri şi pentru 
producerea de apă caldă pe baza 
consumului de energie, de a determina 
capacitatea pompei de căldură privind 
necesarul de frig pentru producerea de 
apă caldă, pentru masa de conservare a 
clădirii şi pentru furnizarea neîntreruptă 
de curent; determinarea componentei 
rezervor-tampon şi a volumului acesteia, 
precum şi integrarea unui al doilea sistem 
de încălzire;
(8) Partea teoretică a formării 
instalatorilor pentru instalaţiile termice 
solare şi cele fotovoltaice solare vizează 
aspecte precum situaţia pieţei de produse 
solare, aspecte ecologice, componente, 
caracteristicile şi dimensionarea 
sistemelor solare, selectarea de sisteme 
precise şi dimensionarea componentelor, 
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determinarea necesarului de căldură, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor, protecţia împotriva 
incendiilor, dotări, compararea costurilor 
şi a rentabilităţii, precum şi proiectarea, 
instalarea şi întreţinerea instalaţiilor 
termice solare şi a celor fotovoltaice 
solare. Formarea va asigura, de 
asemenea, cunoaşterea standardelor 
europene privind tehnologia de tip Solar 
Keymark şi certificarea acesteia, precum 
şi a legislaţiei naţionale şi europene 
aferente. Instalatorul va demonstra că 
deţine următoarele competenţe esenţiale: 
a) capacitate de a lucra în condiţii de 
siguranţă, utilizând echipamentul şi 
uneltele necesare şi punând în aplicare 
codurile şi standardele de siguranţă şi 
capacitatea de a identifica pericolele 
legate de lucrările de electricitate, apă şi 
canal, precum şi pericolele de altă natură 
asociate instalaţiilor solare;
b) capacitate de a identifica sistemele şi 
componentele specifice pentru sistemele 
active şi pasive, inclusiv proiectarea lor 
mecanică şi de a determina amplasarea 
componentelor, planul şi configuraţia 
sistemului; 
c) capacitate de a determina zona 
necesară pentru instalare, orientarea şi 
înclinarea încălzitorului de apă solar şi 
ale celui fotovoltaic solar, ţinând cont de 
umbră, de accesul solar, de integritatea 
structurală, de oportunitatea instalării din 
punct de vedere al clădirii sau climei şi de 
identificarea diferitelor metode de 
instalare potrivite pentru tipurile de 
acoperiş şi proporţia echipamentelor 
necesare pentru instalare în cadrul 
sistemului;
d) în special, pentru sistemele fotovoltaice 
solare, capacitate de adaptare a schemei 
electrice, inclusiv determinarea curenţilor 
nominali proiectaţi, selectarea tipurilor 
corespunzătoare de conductori şi a 
valorilor nominale corespunzătoare 
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pentru fiecare circuit electric, 
determinarea dimensiunii 
corespunzătoare, a valorilor nominale şi a 
locaţiilor pentru echipamentele şi 
subsistemele aferente şi selectarea unui 
punct corespunzător de interconectare.
9. Cursul de formare se încheie cu un 
examen pentru obţinerea unui certificat. 
Examenul constă dintr-o probă practică 
de instalare corectă a cazanelor şi a 
cuptoarelor de biomasă, a pompelor de 
căldură, a instalaţiilor termice solare şi a 
celor fotovoltaice solare.
10. Certificarea instalatorilor este limitată 
în timp, astfel încât se recomandă un 
seminar sau un curs de perfecţionare 
pentru a se asigura continuitatea 
certificării.

Or. en

Amendamentul 1051
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acreditarea programului sau a 
organismului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
organismele administrative desemnate de 
acestea. Organismul acreditat are
obligaţia de a se asigura că programul de 
formare oferit de organismul de formare 
prezintă continuitate sau acoperire 
regională ori naţională. Organismul de 
formare trebuie să deţină dotări tehnice 
specifice pentru a oferi formare practică, 
inclusiv anumite echipamente de laborator 
sau facilităţi corespunzătoare pentru a 
asigura formarea practică. De asemenea, 
organismul de formare trebuie să ofere, pe 
lângă formarea de bază, cursuri scurte de 

(3) Certificarea de calitate a programului 
sau a organismului de formare se 
realizează de către organismele de 
certificare. Aceste organisme au obligaţia 
de a se asigura că programul de formare 
oferit de organismul de formare prezintă 
continuitate sau acoperire regională ori 
naţională. Organismul de formare trebuie 
să deţină dotări tehnice specifice pentru a 
oferi formare practică, inclusiv anumite 
echipamente de laborator sau facilităţi 
corespunzătoare pentru a asigura formarea 
practică. De asemenea, organismul de 
formare trebuie să ofere, pe lângă formarea 
de bază, cursuri scurte de perfecţionare 
privind problemele tipice, inclusiv noile 
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perfecţionare privind problemele tipice, 
inclusiv noile tehnologii, pentru a permite 
perfecţionarea continuă în domeniul 
instalaţiilor. Pot avea calitatea de organism 
de formare producătorul instalaţiei sau al 
sistemului, institute sau asociaţii.

tehnologii, pentru a permite perfecţionarea 
continuă în domeniul instalaţiilor. Pot avea 
calitatea de organism de formare 
producătorul instalaţiei sau al sistemului, 
institute sau asociaţii.

Or. en

Justificare

Numirea unor organisme de certificare acreditate de către statele membre este uşor de 
realizat şi eficientă, în vreme ce acreditarea fiecărui centru de formare ar presupune prea 
multe cerinţe birocratice şi costuri. Va impune o sarcină administrativă de natură să 
încetinească dezvoltarea pieţei energiilor regenerabile.

Amendamentul 1052
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acreditarea programului sau a 
organismului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
organismele administrative desemnate de 
acestea. Organismul acreditat are
obligaţia de a se asigura că programul de 
formare oferit de organismul de formare 
prezintă continuitate sau acoperire 
regională ori naţională. Organismul de 
formare trebuie să deţină dotări tehnice 
specifice pentru a oferi formare practică, 
inclusiv anumite echipamente de laborator 
sau facilităţi corespunzătoare pentru a 
asigura formarea practică. De asemenea, 
organismul de formare trebuie să ofere, pe 
lângă formarea de bază, cursuri scurte de 
perfecţionare privind problemele tipice, 
inclusiv noile tehnologii, pentru a permite 
perfecţionarea continuă în domeniul 
instalaţiilor. Pot avea calitatea de organism 
de formare producătorul instalaţiei sau al 

(3) Certificarea de calitate a programului 
sau a organismului de formare se 
realizează de către organismele de 
certificare. Aceste organisme au obligaţia 
de a se asigura că programul de formare 
oferit de organismul de formare prezintă 
continuitate sau acoperire regională ori 
naţională. Organismul de formare trebuie 
să deţină dotări tehnice specifice pentru a 
oferi formare practică, inclusiv anumite 
echipamente de laborator sau facilităţi 
corespunzătoare pentru a asigura formarea 
practică. De asemenea, organismul de 
formare trebuie să ofere, pe lângă formarea 
de bază, cursuri scurte de perfecţionare 
privind problemele tipice, inclusiv noile 
tehnologii, pentru a permite perfecţionarea 
continuă în domeniul instalaţiilor. Pot avea 
calitatea de organism de formare 
producătorul instalaţiei sau al sistemului, 
institute sau asociaţii.
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sistemului, institute sau asociaţii.

Or. en

Justificare

Numirea unor organisme de certificare acreditate de către statele membre este uşor de 
realizat şi eficientă, în vreme ce acreditarea fiecărui centru de formare ar presupune prea 
multe cerinţe birocratice şi costuri. Va impune o sarcină administrativă de natură să 
încetinească dezvoltarea pieţei energiilor regenerabile.

Amendamentul 1053
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programele de formare acreditate se 
oferă instalatorilor cu experienţă la locul de 
muncă şi care au urmat sau urmează 
tipurile de formare menţionate în 
continuare: 

(4) Programele de formare se oferă 
instalatorilor cu experienţă la locul de 
muncă şi care au urmat sau urmează 
tipurile de formare menţionate în 
continuare: 

Or. en

Justificare

Numirea unor organisme de certificare acreditate de către statele membre este uşor de 
realizat şi eficientă, în vreme ce acreditarea fiecărui centru de formare ar presupune prea 
multe cerinţe birocratice şi costuri. Va impune o sarcină administrativă de natură să 
încetinească dezvoltarea pieţei energiilor regenerabile.

Amendamentul 1054
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul instalatorilor de instalaţii 
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geotermale de mică adâncime: se cere 
formarea prealabilă ca sondor sau 
specialist în pozarea conductelor şi 
cunoştinţe geologice de bază;

Or. en

Amendamentul 1055
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime: se cere 
formarea prealabilă ca sondor sau 
specialist în pozarea conductelor şi 
cunoştinţe geologice de bază;

Or. en

Justificare

Criteriile de certificare şi programele de acreditare trebuie diferenţiate între instalatorii de 
pompe de căldură şi cei de instalaţii geotermale de mică adâncime, întrucât sunt afiliaţi la 
organizaţii profesionale diferite şi este greu de găsit calificări identice la o singură persoană 
sau societate. Trebuie prevăzute criterii pentru certificarea instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime.

Amendamentul 1056
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea teoretică a formării instalatorilor 
de pompe de căldură va cuprinde situaţia 
pieţei de pompe de căldură, resursele 
geotermale şi temperaturile surselor 
subterane din diferite regiuni, 

(7) Partea teoretică a formării instalatorilor 
de pompe de căldură va cuprinde situaţia 
pieţei de pompe de căldură, logistică, 
legislaţia în domeniul construcţiilor, 
reglementări privind utilizarea resurselor 
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identificarea conductibilităţii termice a 
solurilor şi a rocilor, logistică, legislaţia în 
domeniul construcţiilor, reglementări 
privind utilizarea resurselor geotermale, 
fezabilitatea utilizării pompelor de căldură 
în construcţii şi determinarea celui mai 
potrivit sistem de pompe de căldură, 
precum şi cunoştinţe privind cerinţele 
tehnice, siguranţa, filtrarea aerului, 
conectarea la sursa de căldură şi planul 
sistemului. Formarea va oferi, de 
asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
căldură, precum şi a legislaţiei naţionale şi 
europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:

geotermale, fezabilitatea utilizării 
pompelor de căldură în construcţii şi 
determinarea celui mai potrivit sistem de 
pompe de căldură, precum şi cunoştinţe 
privind cerinţele tehnice, siguranţa, 
filtrarea aerului, conectarea la sursa de 
căldură şi planul sistemului. Formarea va 
oferi, de asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
căldură, precum şi a legislaţiei naţionale şi 
europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:

Or. en

Justificare

Criteriile de certificare şi programele de acreditare trebuie diferenţiate între instalatorii de 
pompe de căldură şi cei de instalaţii geotermale de mică adâncime, întrucât sunt afiliaţi la 
organizaţii profesionale diferite şi este greu de găsit calificări identice la o singură persoană 
sau societate. Trebuie prevăzute criterii pentru certificarea instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime.

Amendamentul 1057
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea teoretică a formării instalatorilor 
de pompe de căldură va cuprinde situaţia 
pieţei de pompe de căldură, resursele 
geotermale şi temperaturile surselor 
subterane din diferite regiuni, 
identificarea conductibilităţii termice a 
solurilor şi a rocilor, logistică, legislaţia în 
domeniul construcţiilor, reglementări 
privind utilizarea resurselor geotermale, 

(7) Partea teoretică a formării instalatorilor 
de pompe de căldură va cuprinde situaţia 
pieţei de pompe de căldură, logistică, 
legislaţia în domeniul construcţiilor, 
fezabilitatea utilizării pompelor de căldură 
în construcţii şi determinarea celui mai 
potrivit sistem de pompe de căldură, 
precum şi cunoştinţe privind cerinţele 
tehnice, siguranţa, filtrarea aerului, 
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fezabilitatea utilizării pompelor de căldură 
în construcţii şi determinarea celui mai 
potrivit sistem de pompe de căldură, 
precum şi cunoştinţe privind cerinţele 
tehnice, siguranţa, filtrarea aerului, 
conectarea la sursa de căldură şi planul 
sistemului. Formarea va oferi, de 
asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
căldură, precum şi a legislaţiei naţionale şi 
europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:

conectarea la sursa de căldură şi planul 
sistemului. Formarea va oferi, de
asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
căldură, precum şi a legislaţiei naţionale şi 
europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:

Or. en

Amendamentul 1058
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Partea teoretică a formării 
instalatorilor de dispozitive geotermale de 
mică adâncime va cuprinde resursele 
geotermale şi temperaturile surselor 
subterane din diferite regiuni, 
identificarea conductibilităţii termice a 
solurilor şi a rocilor, reglementări privind 
utilizarea resurselor geotermale, 
determinarea celui mai potrivit sistem de 
pompe de căldură, planul sistemului, 
tehnologiile de foraj, instalarea 
schimbătoarelor de căldură pentru puţuri, 
construcţia de puţuri, testele de presiune, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor şi siguranţa. Formarea va 
oferi, de asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru instalaţiile 
geotermale de mică adâncime, precum şi 
a legislaţiei naţionale şi europene 
relevante. Instalatorul va demonstra că 
deţine următoarele competenţe esenţiale:
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(a) înţelegerea parametrilor geologici şi 
geotermali subterani şi determinarea 
acestora, nomenclatorul şi identificarea 
tipurilor de sol şi de roci, întocmirea 
rapoartelor de foraj cuprinzând litologia, 
apele subterane etc.; cunoştinţe de bază 
de geologie şi hidrogeologie;
(b) cunoaşterea diferitelor tehnici de foraj 
şi de excavat, alegerea metodei optime de 
foraj, asigurarea protecţiei mediului (în 
special a apelor subterane) în timpul 
forării;
(c) capacitatea de a instala schimbătoare 
de căldură pentru gurile de foraj pentru a 
cimenta, a rambleia sau pentru a 
completa în alt mod sistemul, precum şi 
capacitatea de a efectua teste de presiune; 
cunoştinţe privind sudarea conductelor 
din plastic şi alte metode de racordare;
(d) abilitatea de a construi puţuri de apă, 
de a instala ţevile, pompele şi sistemele de 
control relevante; 
(e) capacitatea de a întocmi documentaţia 
relevantă, inclusiv identificarea şi 
proiectarea locurilor de foraj.

Or. en

Justificare

Criteriile de certificare şi programele de acreditare trebuie diferenţiate între instalatorii de 
pompe de căldură şi cei de instalaţii geotermale de mică adâncime, întrucât sunt afiliaţi la 
organizaţii profesionale diferite şi este greu de găsit calificări identice la o singură persoană 
sau societate. Trebuie prevăzute criterii pentru certificarea instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime.
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Amendamentul 1059
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Partea teoretică a formării 
instalatorilor de dispozitive geotermale de 
mică adâncime va cuprinde resursele 
geotermale şi temperaturile surselor 
subterane din diferite regiuni, 
identificarea conductibilităţii termice a 
solurilor şi a rocilor, reglementări privind 
utilizarea resurselor geotermale, 
determinarea celui mai potrivit sistem de 
pompe de căldură, planul sistemului, 
tehnologiile de foraj, instalarea 
schimbătoarelor de căldură pentru puţuri, 
construcţia de puţuri, testele de presiune, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor şi siguranţa. Formarea va 
oferi, de asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru instalaţiile 
geotermale de mică adâncime, precum şi 
a legislaţiei naţionale şi europene 
relevante. Instalatorul va demonstra că 
deţine următoarele competenţe esenţiale:
(a) înţelegerea parametrilor geologici şi 
geotermali subterani şi determinarea 
acestora, nomenclatorul şi identificarea 
tipurilor de sol şi de roci, întocmirea 
rapoartelor de foraj cuprinzând litologia, 
apele subterane etc.; cunoştinţe de bază 
de geologie şi hidrogeologie;
(b) cunoaşterea diferitelor tehnici de foraj 
şi de excavat, alegerea metodei optime de 
foraj, asigurarea protecţiei mediului (în 
special a apelor subterane) în timpul 
forării;
(c) capacitatea de a instala schimbătoare 
de căldură pentru gurile de foraj pentru a 
cimenta, a rambleia sau pentru a 
completa în alt mod sistemul, precum şi 
capacitatea de a efectua teste de presiune; 
cunoştinţe privind sudarea conductelor 
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din plastic şi alte metode de racordare;
(d) abilitatea de a construi puţuri de apă, 
de a instala ţevile, pompele şi sistemele de 
control relevante;
(e) capacitatea de a întocmi documentaţia 
relevantă, inclusiv identificarea şi 
proiectarea locurilor de foraj.

Or. en

Justificare

Anexa IV la Directivă, care tratează acreditarea instalatorilor, trebuie să prevadă criterii 
pentru certificarea instalatorilor de instalaţii geotermale de mică adâncime. Ea trebuie să se 
refere la diferitele categorii de specialişti care intervin în proiectarea şi instalarea sistemelor 
geotermale de încălzire/răcire, pentru a garanta că aceştia dispun de cunoştinţele necesare 
pentru utilizarea optimă a acestor surse de energie regenerabile. Îndrumările pentru 
specialişti, prevăzute în propunerea de directivă, ar trebui să includă furnizarea de servicii 
online privind potenţialul geotermal local.

Amendamentul 1060
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cursul de formare se încheie cu un 
examen pentru obţinerea unui certificat. 
Examenul constă dintr-o probă practică de 
instalare corectă a cazanelor şi a 
cuptoarelor de biomasă, a pompelor de 
căldură, a instalaţiilor termice solare şi a 
celor fotovoltaice solare.

(9) Cursul de formare se încheie cu un 
examen şi un proces de certificare (în 
conformitate cu EN ISO 17024).
Examenul constă în testarea aptitudinilor 
practice. O parte a condiţiilor de 
certificare o constituie o probă de instalare 
corectă a cazanelor şi a cuptoarelor de 
biomasă, a sistemelor de pompe de 
căldură, a instalaţiilor termice solare şi a 
celor fotovoltaice solare de către 
instalator.

Or. en
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Justificare

Este dificil de testat o instalare efectivă pe teren în cursul unei examinări. Este totuşi posibil 
să se testeze abilităţile practice în ceea ce priveşte identificarea erorilor de instalare la 
instalaţiile existente. O astfel de probă practică trebuie, prin urmare, să facă parte din 
examinare. Pentru a evalua abilităţile de instalator, instalatorul furnizează documente care 
atestă faptul că a instalat efectiv un anumit număr de sisteme.

Amendamentul 1061
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa IV – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cursul de formare se încheie cu un 
examen pentru obţinerea unui certificat. 
Examenul constă dintr-o probă practică de 
instalare corectă a cazanelor şi a 
cuptoarelor de biomasă, a pompelor de 
căldură, a instalaţiilor termice solare şi a 
celor fotovoltaice solare.

(9) Cursul de formare se încheie cu un 
examen şi un proces de certificare (în 
conformitate cu EN ISO 17024).
Examenul constă în testarea aptitudinilor 
practice. O parte a condiţiilor de 
certificare o constituie o probă de instalare 
corectă a cazanelor şi a cuptoarelor de 
biomasă, a sistemelor de pompe de 
căldură, a instalaţiilor termice solare şi a 
celor fotovoltaice solare de către 
instalator.

Or. en

Justificare

Este dificil de testat o instalare efectivă pe teren în cursul unei examinări. Este totuşi posibil 
să se testeze abilităţile practice în ceea ce priveşte identificarea erorilor de instalare la 
instalaţiile existente. O astfel de probă practică trebuie, prin urmare, să facă parte din 
examinare. Pentru a evalua abilităţile de instalator, instalatorul furnizează documente care 
atestă faptul că a instalat efectiv un anumit număr de sisteme.
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Amendamentul 1062
Anni Podimata

Propunere de directivă
Anexa IVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IVa
Acreditarea programelor de formare sau a 

centrelor de formare
Criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3a nou) sunt următoarele:
(1) Acreditarea programului sau a 
centrului de formare se realizează de 
către statele membre sau de către 
organismele administrative desemnate de 
acestea. Organismul acreditat are 
obligaţia de a se asigura că programul de 
formare oferit de centrul de formare 
prezintă continuitate sau acoperire 
regională ori naţională. Centrul de 
formare trebuie să deţină dotări tehnice 
specifice pentru a oferi formare practică, 
inclusiv anumite echipamente de 
laborator sau facilităţi corespunzătoare 
pentru a asigura formarea practică. De 
asemenea, centrul de formare trebuie să 
ofere, pe lângă formarea de bază, cursuri 
scurte de perfecţionare privind problemele 
tipice, inclusiv noile tehnologii, pentru a 
permite perfecţionarea continuă în 
domeniul instalaţiilor. Pot avea calitatea 
de centru de formare producătorul 
instalaţiei sau al sistemului, institute sau 
asociaţii.
(2) Ori de câte ori este posibil, programele 
de formare care îndeplinesc criteriile 
menţionate în anexa IVa (nouă) ar trebui 
integrate în programul de formare 
standard al instalatorilor.
(3) Programele de formare acreditate se 
oferă în mod specific instalatorilor cu 
experienţă la locul de muncă şi care au 
urmat sau urmează tipurile de formare 
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menţionate în continuare:
(a) în cazul instalatorilor de cazane şi 
cuptoare de biomasă: se cere formarea 
prealabilă ca instalator de apă şi canal, 
instalator de ţevi şi conducte, instalator de 
instalaţii termice sau tehnician de 
instalaţii sanitare şi de încălzire sau de 
răcire;
(b) în cazul instalatorilor de pompe de 
căldură: se cere formarea prealabilă ca 
instalator de apă şi canal sau instalator de 
instalaţii frigorifice şi deţinerea calificării 
de bază ca electrician şi instalator de apă 
şi canal (tăierea ţevilor, sudarea 
manşoanelor de ţeavă, lipirea 
manşoanelor de ţeavă, izolarea, etanşarea 
garniturilor, verificarea scurgerilor şi 
instalarea sistemelor de încălzire sau de 
răcire);
(c) în cazul instalatorilor de instalaţii 
geotermale de mică adâncime: formarea 
prealabilă ca sondor sau specialist în 
pozarea conductelor şi cunoştinţe 
geologice de bază;
(d) în cazul instalatorilor de instalaţii 
fotovoltaice solare: formarea prealabilă 
ca electrician şi cunoştinţe de aplicare de 
învelişuri în construcţii, inclusiv 
capacitatea de a conecta cabluri, bună 
cunoaştere a materialelor de bază pentru 
acoperiri; 
(e) în cazul instalatorilor de instalaţii 
termice solare: se cere formarea 
prealabilă ca instalator de apă şi canal, 
deţinerea calificării de bază ca instalator 
de apă şi canal, calificare pentru lucrări 
de aplicare a învelişurilor în construcţii, 
inclusiv cunoştinţe de sudare a 
manşoanelor de ţeavă, lipire a 
manşoanelor de ţeavă, izolaţii, etanşare a 
garniturilor, verificare a scurgerilor la 
lucrările de apă şi canal, capacitate de a 
efectua racordări la reţea, familiarizare 
cu materialele de bază pentru acoperiri, 
cunoaşterea metodelor de izolare şi 
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etanşeizare; sau
(f) un program de formare profesională 
care să îi ofere unui instalator calificările 
specifice, echivalente cu 3 ani de instruire 
în calificările menţionate la literele (a), 
(b), (c), (d) sau (e), inclusiv cursuri la 
clasă şi la locul de muncă.
(4) Partea teoretică a formării 
instalatorului pentru cuptoare şi cazane 
de biomasă va cuprinde aspecte precum 
situaţia pieţei de biomasă, aspecte 
ecologice, combustibili din biomasă, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor, protecţia împotriva 
incendiilor, dotări, tehnici de ardere, 
sisteme de aprindere, soluţii hidraulice 
optime, compararea costurilor şi a 
rentabilităţii, precum şi proiectarea, 
instalarea şi întreţinerea cazanelor şi 
cuptoarelor de biomasă. Formarea va 
asigura, de asemenea, o bună cunoaştere 
a standardelor europene în domeniul 
tehnologiei şi combustibililor din 
biomasă, de tipul peletelor, precum şi a 
legislaţiei naţionale şi europene 
referitoare la biomasă.
(5) Partea teoretică a formării 
instalatorilor de pompe de căldură va 
cuprinde situaţia pieţei de pompe de 
căldură, fezabilitatea utilizării pompelor 
de căldură în construcţii şi determinarea 
celui mai potrivit sistem de pompe de 
căldură, precum şi cunoştinţe privind 
cerinţele tehnice, siguranţa, filtrarea 
aerului, conectarea la sursa de căldură şi 
planul sistemului. Formarea va oferi, de 
asemenea, o bună cunoaştere a 
standardelor europene pentru pompe de 
căldură, precum şi a legislaţiei naţionale 
şi europene relevante. Instalatorul va 
demonstra că deţine următoarele 
competenţe esenţiale:
(a) înţelegere de bază a principiilor fizice 
şi de funcţionare a pompei de căldură, 
inclusiv a caracteristicilor circuitului 
pompei de căldură: contextul dintre 
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temperaturile joase ale mediului 
absorbant de căldură, temperaturile mari 
ale sursei de căldură şi eficienţa 
sistemului, determinarea coeficientului de 
performanţă (COP) şi factorul de 
performanţă sezonieră (FPS);
(b) înţelegere a componentelor şi a 
funcţionării lor în cadrul circuitului 
pompei de căldură, cum ar fi 
compresorul, ventilul de destindere, 
evaporatorul, condensorul, armăturile şi 
garniturile, uleiul de ungere, 
refrigerentul, supraîncălzirea şi 
subrăcirea şi posibilităţile de răcire în 
cazul pompelor de căldură;
(c) capacitate de a alege şi de a 
dimensiona componentele în situaţii tipice 
pentru domeniul instalaţiilor, inclusiv de 
a determina valorile tipice ale necesarului 
de frig pentru diferite clădiri şi pentru 
producerea de apă caldă pe baza 
consumului de energie, de a determina 
capacitatea pompei de căldură privind 
necesarul de frig pentru producerea de 
apă caldă, pentru masa de conservare a 
clădirii şi pentru furnizarea neîntreruptă 
de curent; determinarea componentei 
rezervor-tampon şi a volumului acesteia, 
precum şi integrarea unui al doilea sistem 
de încălzire.
(6) Partea teoretică a formării 
instalatorilor pentru instalaţiile termice 
solare vizează aspecte precum situaţia 
pieţei de produse solare, aspecte 
ecologice, componente, caracteristicile şi 
dimensionarea sistemelor solare, 
selectarea de sisteme precise şi 
dimensionarea componentelor, 
determinarea necesarului de căldură, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor, protecţia împotriva 
incendiilor, dotări, compararea costurilor 
şi a rentabilităţii, precum şi proiectarea, 
instalarea şi întreţinerea instalaţiilor 
termice solare şi a celor fotovoltaice 
solare. Formarea va asigura, de 
asemenea, cunoaşterea standardelor 
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europene privind tehnologia de tip Solar 
Keymark şi certificarea acesteia, precum 
şi a legislaţiei naţionale şi europene 
aferente. Instalatorul va demonstra că 
deţine următoarele competenţe esenţiale:
(a) capacitate de a lucra în condiţii de
siguranţă, utilizând echipamentul şi 
uneltele necesare şi punând în aplicare 
codurile şi standardele de siguranţă şi 
capacitatea de a identifica pericolele 
legate de lucrările de electricitate, apă şi 
canal, precum şi pericolele de altă natură 
asociate instalaţiilor solare;
(b) capacitate de a identifica sistemele şi 
componentele specifice pentru sistemele 
active şi pasive, inclusiv proiectarea lor 
mecanică şi de a determina amplasarea 
componentelor, planul şi configuraţia 
sistemului;
(c) capacitate de a determina zona 
necesară pentru instalare, orientarea şi 
înclinarea colectoarelor solare, ţinând 
cont de umbră, de accesul solar, de 
integritatea structurală, de oportunitatea 
instalării din punct de vedere al clădirii 
sau climei şi de identificarea diferitelor 
metode de instalare potrivite pentru 
tipurile de acoperiş şi proporţia 
echipamentelor necesare pentru instalare 
în cadrul sistemului;
(7) Partea teoretică a formării 
instalatorilor de dispozitive geotermale de 
mică adâncime va cuprinde resursele 
geotermale şi temperaturile surselor 
subterane din diferite regiuni, 
identificarea conductibilităţii termice a 
solurilor şi a rocilor, reglementări privind 
utilizarea resurselor geotermale, 
determinarea celui mai potrivit sistem de 
pompe de căldură, planul sistemului, 
tehnologiile de foraj, instalarea 
schimbătoarelor de căldură pentru puţuri, 
construcţia de puţuri, testele de presiune, 
logistică, legislaţia în domeniul 
construcţiilor şi siguranţa. Formarea va 
oferi, de asemenea, o bună cunoaştere a 
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standardelor europene pentru instalaţiile 
geotermale de mică adâncime, precum şi 
a legislaţiei naţionale şi europene 
relevante. Instalatorul va demonstra că 
deţine următoarele competenţe esenţiale:
(a) înţelegerea parametrilor geologici şi 
geotermali subterani şi determinarea 
acestora, nomenclatorul şi identificarea 
tipurilor de sol şi de roci, întocmirea 
rapoartelor de foraj cuprinzând litologia, 
apele subterane etc.; cunoştinţe de bază 
de geologie şi hidrogeologie;
(b) cunoaşterea diferitelor tehnici de foraj
şi de excavat, alegerea metodei optime de 
foraj, asigurarea protecţiei mediului (în 
special a apelor subterane) în timpul 
forării;
(c) capacitatea de a instala schimbătoare 
de căldură pentru gurile de foraj pentru a 
cimenta, a rambleia sau pentru a 
completa în alt mod sistemul, precum şi 
capacitatea de a efectua teste de presiune; 
cunoştinţe privind sudarea conductelor 
din plastic şi alte metode de racordare;
(d) abilitatea de a construi puţuri de apă, 
de a instala ţevile, pompele şi sistemele de 
control relevante;
(e) capacitatea de a întocmi documentaţia 
relevantă, inclusiv identificarea şi 
proiectarea locurilor de foraj.
(8) Partea teoretică a formării 
instalatorilor pentru instalaţiile 
fotovoltaice solare vizează aspecte precum 
situaţia pieţei de produse solare, aspecte 
ecologice, componente, caracteristicile şi 
dimensionarea sistemelor solare, 
selectarea de sisteme precise şi 
dimensionarea componentelor, logistică, 
legislaţia în domeniul construcţiilor, 
protecţia împotriva incendiilor şi 
împotriva trăsnetelor, subvenţii, 
compararea costurilor şi a rentabilităţii, 
precum şi proiectarea, instalarea şi 
întreţinerea instalaţiilor termice solare şi 
a celor fotovoltaice solare. Formarea va 
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asigura, de asemenea, cunoaşterea 
standardelor europene privind tehnologia 
şi certificarea acesteia, precum şi a 
legislaţiei naţionale şi europene aferente. 
Instalatorul va demonstra că deţine 
următoarele competenţe esenţiale:
(a) capacitate de a lucra în condiţii de 
siguranţă, utilizând echipamentul şi 
uneltele necesare şi punând în aplicare 
codurile şi standardele de siguranţă şi 
capacitatea de a identifica pericolele 
electrice şi de altă natură asociate 
instalaţiilor solare;
(b) capacitate de a identifica sistemele şi 
componentele specifice pentru sistemele 
active şi pasive, inclusiv proiectarea lor 
mecanică şi de a determina amplasarea 
componentelor, planul şi configuraţia 
sistemului;
(c) capacitate de a determina zona 
necesară pentru instalare, orientarea şi 
înclinarea receptoarelor folotvoltaice 
solare, ţinând cont de umbră, de accesul 
solar, de integritatea structurală, de 
oportunitatea instalării din punct de 
vedere al clădirii sau climei şi de 
identificarea diferitelor metode de 
instalare potrivite pentru tipurile de 
acoperiş şi proporţia echipamentelor 
necesare pentru instalare în cadrul 
sistemului;
(d) capacitate de adaptare a schemei 
electrice, inclusiv determinarea curenţilor 
nominali proiectaţi, selectarea tipurilor 
corespunzătoare de conductori şi a 
valorilor nominale corespunzătoare 
pentru fiecare circuit electric, 
determinarea dimensiunii 
corespunzătoare, a valorilor nominale şi a 
locaţiilor pentru echipamentele şi 
subsistemele aferente şi selectarea unui 
punct corespunzător de interconectare.
(e) abilitatea de a utiliza aplicaţii software 
pentru a demonstra eficienţa economică a 
sistemelor FV; capacitatea de a lucra cu 
sisteme de monitorizare, inclusiv 
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selectarea echipamentelor de măsurare 
pentru sistemele FV.

Or. en

(Acest amendament include un text din propunerea Comisiei de la anexa IV, alineatele 3-10)

Justificare

Este indicat să se facă o distincţie clară între „certificare” şi „acreditare”.

Amendamentul 1063
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu reprezintă un parametru relevant pentru îmbunătăţirea calităţii 
aerului, nimic nu pare să justifice reglementarea FAME în cadrul specificaţiilor privind 
motorina. CEN este organismul corespunzător pentru stabilirea cerinţei tehnice referitoare la 
parametrii specificaţiilor adaptaţi utilizării prevăzute, ca de exemplu limita FAME. Ar trebui 
mai degrabă să se reexamineze şi să se majoreze limitele FAME în cadrul specificaţiei CEN 
actuale decât să se creeze noi tipuri distincte de motorină.

Amendamentul 1064
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată
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Or. it

Justificare

Specificaţiile tehnice ar trebui incluse în directiva privind biocombustibilii.

Amendamentul 1065
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. it

Justificare

Specificaţiile tehnice pentru combustibili şi biocombustibili se află în responsabilitatea CEN, 
care are sarcina de a le elabora. Prin urmare, directiva privind combustibilii ar trebui să 
stipuleze fie parametrii importanţi pentru mediu, fie etichetarea necesară pentru combustibilii 
care nu îndeplinesc standardele CEN EN228 şi EN590.

Amendamentul 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu reprezintă un parametru relevant pentru îmbunătăţirea calităţii 
aerului, nimic nu pare să justifice reglementarea FAME în cadrul specificaţiilor privind 
motorina. CEN este organismul corespunzător pentru stabilirea cerinţei tehnice referitoare la 
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parametrii specificaţiilor adaptaţi utilizării prevăzute, ca de exemplu limita FAME. Ar trebui 
mai degrabă să se reexamineze şi să se majoreze limitele FAME în cadrul specificaţiei CEN 
actuale decât să se creeze noi tipuri distincte de motorină.

Amendamentul 1067
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificaţii pentru un amestec de 7% 
biomotorină în motorină  

Specificaţii pentru un amestec de 7% 
biomotorină în motorină (EN590)

Or. en

Justificare

Este esenţial ca în anexa V să se facă referire în mod explicit la standardul UE privind 
motorina convenţională, care stabileşte specificaţiile pentru amestecurile de biomotorină ce 
pot fi practicate în cadrul Comunităţii.

Amendamentul 1068
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa V – coloana 1 – rândul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conţinut de FAME (esteri metilici ai 
acizilor graşi), EN14078

Conţinut de FAME (esteri metilici ai 
acizilor graşi) – EN14214

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să menţioneze că conţinutul de biomotorină al amestecurilor ar trebui să 
respecte standardul EN14214 privind biomotorina, pentru a garanta abordarea 
corespunzătoare a chestiunilor legate de calitate. Referirea la standardul EN14078 nu este 
pertinentă şi ar trebui prin urmare eliminată.
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Amendamentul 1069
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa V – coloana 1 – rândul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aditivare pentru stabilitate Aditivare pentru stabilitate (pentru 
conţinutul pur de FAME)

Or. en

Justificare

Conţinutul de BHT de 1000 ppm menţionat în proiectul de directivă se referă la conţinutul 
pur de FAME, nu la amestecul în sine. Mai mult, tipul de aditiv menţionat în anexă ar trebui 
să constituie o simplă recomandare, care să permită utilizarea oricărui alt aditiv cu o 
eficienţă similară.

Amendamentul 1070
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. it

Justificare

Specificaţiile tehnice pentru combustibili şi biocombustibili se află în responsabilitatea CEN, 
care are sarcina de a le elabora. Prin urmare, directiva privind combustibilii ar trebui să 
stipuleze fie parametrii importanţi pentru mediu, fie etichetarea necesară pentru combustibilii 
care nu îndeplinesc standardele CEN EN228 şi EN590.
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Amendamentul 1071
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. it

Justificare

Specificaţiile tehnice ar trebui incluse în directiva privind biocombustibilii.

Amendamentul 1072
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu reprezintă un parametru relevant pentru îmbunătăţirea calităţii 
aerului, nimic nu pare să justifice reglementarea FAME în cadrul specificaţiilor privind 
motorina. CEN este organismul corespunzător pentru stabilirea cerinţei tehnice referitoare la 
parametrii specificaţiilor adaptaţi utilizării prevăzute, ca de exemplu limita FAME. Ar trebui 
mai degrabă să se reexamineze şi să se majoreze limitele FAME în cadrul specificaţiei CEN 
actuale decât să se creeze noi tipuri distincte de motorină.



AM\732231RO.doc 43/75 PE409.503v01-00

RO

Amendamentul 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

Întrucât limita FAME nu reprezintă un parametru relevant pentru îmbunătăţirea calităţii 
aerului, nimic nu pare să justifice reglementarea FAME în cadrul specificaţiilor privind 
motorina. CEN este organismul corespunzător pentru stabilirea cerinţei tehnice referitoare la 
parametrii specificaţiilor adaptaţi utilizării prevăzute, ca de exemplu limita FAME. Ar trebui 
mai degrabă să se reexamineze şi să se majoreze limitele FAME în cadrul specificaţiei CEN 
actuale decât să se creeze noi tipuri distincte de motorină.

Amendamentul 1074
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificaţii pentru un amestec de 10% 
biomotorină în motorină  

Specificaţii pentru un amestec de 10% 
biomotorină în motorină (EN590)

Or. en

Justificare

Este esenţial ca în anexa V să se facă referire în mod explicit la standardul UE privind 
motorina convenţională, care stabileşte specificaţiile pentru amestecurile de biomotorină ce 
pot fi practicate în cadrul Comunităţii.
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Amendamentul 1075
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 1 – rândul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conţinut de FAME (esteri metilici ai 
acizilor graşi), EN14078

Conţinut de FAME (esteri metilici ai 
acizilor graşi) – EN14214

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să menţioneze că conţinutul de biomotorină al amestecurilor ar trebui să 
respecte standardul EN14214 privind biomotorina, pentru a garanta abordarea 
corespunzătoare a chestiunilor legate de calitate. Referirea la standardul EN14078 nu este 
pertinentă şi ar trebui prin urmare eliminată.

Amendamentul 1076
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 3 – rândul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

0,2 În conformitate cu standardul EN14214

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte conţinutul de fosfor, încă nu s-au încheiat discuţiile din cadrul CEN 
referitoare la pragul corespunzător de 10% pentru amestecturile de biomotorină. Prin 
urmare, ar trebui ca anexa VI să ofere o flexibilitate suficientă pentru a permite industriei să 
se adapteze la rezultatul discuţiilor din cadrul CEN.
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Amendamentul 1077
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 3 – rândul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

0,05 eliminat

Or. en

Justificare

Cerinţa privind un indice de aciditate de 0,05 ar adăuga o povară inutilă producţiei de 
amestecuri de biomotorină. În plus, acest lucru este deja cuprins în cerinţele privind 
stabilitatea la oxidare.

Amendamentul 1078
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 3 – rândul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 eliminat

Or. en

Justificare

Parametrul privind conţinutul de peroxizi nu este relevant pentru stabilirea specificaţiilor 
amestecurilor de biomotorină.
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Amendamentul 1079
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 3 – rândul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

0,12 eliminat

Or. en

Justificare

Cerinţa privind variaţia indicelui de aciditate de 0,12 ar adăuga o povară inutilă producţiei 
de amestecuri de biomotorină. Acest lucru este deja cuprins în cerinţa privind stabilitatea la 
oxidare.

Amendamentul 1080
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VI – coloana 1 – rândul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aditivare pentru stabilitate Aditivare pentru stabilitate (la conţinutul 
pur de FAME)

Or. en

Justificare

Conţinutul de BHT de 1000 ppm menţionat în proiectul de directivă se referă la conţinutul 
pur de FAME, nu la amestecul în sine. Mai mult, tipul de aditiv menţionat în anexă ar trebui 
să constituie o simplă recomandare, care să permită utilizarea oricărui alt aditiv cu o 
eficienţă similară.
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Amendamentul 1081
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII partea A eliminată

Or. en

Justificare

Calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să se bazeze pe valori actuale cu 
scopul de a stimula inovarea pentru obţinerea unui randament optim în ceea ce priveşte GES. 
Valorile detaliate pentru diferitele etape pot fi utilizate cu anumite condiţii.

Amendamentul 1082
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII partea B eliminată

Or. en

Justificare

În special pentru noua generaţie de combustibili lichizi produşi din biomasă, calcularea GHS 
trebuie să se bazeze pe valori actuale cu scopul de a stimula inovarea pentru obţinerea unui 
randament optim în ceea ce priveşte GES. Stabilirea, în cadrul directivei, a unor valori 
implicite pentru produse care nu sunt disponibile în comerţ este contestabilă, aceasta nu ar 
recompensa decât randamentul cel mai slab şi ar induce serios în eroare consumatorii şi 
strategia politică.
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Amendamentul 1083
Lena Ek

Propunere de directivă
Anexa VII – partea B – rândul 11a (nou)

Amendamentul

Motorină Fischer-Tropsch din turbă durabilă 60% 60%

Or. en

Justificare

Turba durabilă poate fi transformată în biocombustibil printr-un proces asemănător cu cel 
folosit pentru obţinerea biocarburanţilor de a doua generaţie din materiale ligno-celulozice 
precum lemnul prin gazeificare şi prin procesul Fischer-Tropsch. În funcţie de tipul de turbă 
şi pe baza unei analize a ciclului de viaţă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră poate 
atinge 80%, media reducerii fiind de 60%. Durabilitatea turbei ca materie primă ar fi 
asigurată prin certificare şi doar turba certificată ar fi folosită pentru producerea 
biomotorinei.

Amendamentul 1084
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

unde unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din el = emisiile anualizate provenite din 
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variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

eiluc = coeficientul de risc al culturilor 
specifice destinate biocombustibililor 
produse în regiuni specifice

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Or. en

Justificare

Studii ştiinţifice recente au arătat că schimbarea indirectă a utilizării terenului reprezintă 
factorul cel mai important pentru a determina dacă biocombustibilii prezintă sau nu avantaje 
pentru mediu. Producţia de biocombustibili la scară largă, stimulată de obiectivele în materie 
de biocombustibili, poate conduce la deplasarea altor activităţi agricole în zone sensibile din 
punct de vedere ecologic, ca de exemplu pădurile tropicale. Pentru a include aceste efecte 
indirecte în metodologia GES, ar trebui introdus un „factor suplimentar de risc”.

Amendamentul 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
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calculează prin formula următoare: calculează prin formula următoare:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs

– eccu – eee

unde unde

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

eiluc = coeficientul de risc al culturilor 
specifice destinate biocombustibililor 
produse în regiuni specifice
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eccu = reduceri de emisii prin captarea şi 
utilizarea carbonului; şi

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Or. en

Justificare

Din ce în ce mai multe studii ştiinţifice recente au arătat că schimbarea indirectă a utilizării 
terenului (numită şi „relocare” sau „deplasare”) reprezintă factorul cel mai important 
pentru a determina dacă biocombustibilii prezintă sau nu avantaje pentru mediu. Producţia 
de biocombustibili la scară largă, stimulată de obiectivele în materie de biocombustibili, 
poate conduce la deplasarea altor activităţi agricole în zone sensibile din punct de vedere 
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ecologic, ca de exemplu pădurile tropicale. Pentru a include aceste efecte indirecte în 
metodologia GES, ar trebui introdus un „factor suplimentar de risc”.

Amendamentul 1086
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
where

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
where

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
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înlocuirea carbonului; şi
eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Or. en

Amendamentul 1087
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
unde unde

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
biocombustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din cultivarea 
materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eee = reduceri de emisii obţinute prin eee = reduceri de emisii obţinute prin 
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electricitatea în exces de la cogenerare. electricitatea în exces de la cogenerare.
Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Emisiile rezultate din producţia de maşini 
şi echipamente nu se iau în considerare.

Or. en

Justificare

Obiectivul acestei directive este stabilirea unor criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili sau alte biolichide, prin urmare ar trebui eliminată referirea la combustibilii 
fosili. Emisiile care provin din folosirea biocombustibililor sunt egale cu zero, ele pot fi de 
asemenea eliminate.

Amendamentul 1088
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite de la combustibili, E, se exprimă 
în grame de echivalent de CO2 per MJ de 
combustibil, gCO2eq/MJ. 

(2) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite de la combustibili, E, se exprimă 
în grame de echivalent de CO2 per MJ de 
combustibil, gCO2eq/MJ. Valoarea eiluc  va
fi de 40 gCO2eq/MJ pentru toţi 
biocombustibilii produşi din din materii 
prime cultivate pe terenuri agricole.
Această valoare va fi reexaminată 
periodic în funcţie de cele mai recente 
informaţii ştiinţifice.

Or. en

Justificare

Studii ştiinţifice recente au arătat că schimbarea indirectă a utilizării terenului reprezintă 
factorul cel mai important pentru a determina dacă biocombustibilii prezintă sau nu avantaje 
pentru mediu. Producţia de biocombustibili la scară largă, stimulată de obiectivele în materie 
de biocombustibili, poate conduce la deplasarea altor activităţi agricole în zone sensibile din 
punct de vedere ecologic, ca de exemplu pădurile tropicale. Pentru a include aceste efecte 
indirecte în metodologia GES, ar trebui introdus un „factor suplimentar de risc”.
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Amendamentul 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite de la combustibili, E, se exprimă 
în grame de echivalent de CO2 per MJ de 
combustibil, gCO2eq/MJ. 

(2) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite de la combustibili, E, se exprimă 
în grame de echivalent de CO2 per MJ de 
combustibil, gCO2eq/MJ. Valoarea eiluc  va 
fi de 40 gCO2eq/MJ pentru toţi 
biocombustibilii produşi din materii prime 
cultivate pe terenuri agricole. Această 
valoare va fi reexaminată periodic în 
funcţie de cele mai recente informaţii 
ştiinţifice.

Or. en

Justificare

Potrivit estimărilor actuale, efectele indirecte reprezintă, în ceea ce priveşte emisiile 
suplimentare, între 50% pentru Panicum virgatum cultivat pe câmpurile de porumb din SUA, 
până la 93% pentru etanolul produs pe bază de porumb. Aplicarea unei valori standard de 40 
gCO2eq/MJ pare să reflecte în mod corespunzător aceste efecte indirecte până la obţinerea 
unor noi dovezi ştiinţifice.

Amendamentul 1090
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Spre deosebire de alineatul (2), pentru 
combustibilii utilizaţi în transporturi, 
valorile calculate în gCO2eq/MJ se pot 
adapta pentru a lua în considerare 
diferenţele dintre combustibili în lucrul 
mecanic util efectuat, exprimat în km/MJ. 
Aceste adaptări se efectuează doar în 
cazul în care se prezintă dovezi ale 

eliminat
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diferenţelor în lucrul mecanic util.

Or. en

Justificare

Nu există o corespondenţă exactă între un carburant şi eficienţa sa la utilizatorii finali. Acest 
lucru produce o confuzie între carburanţi şi aspectele referitoare la autovehicule şi ar putea 
cauza reclamaţii subiective şi o dublă contabilizare. O contabilizare clară este necesară. 
Furnizorii de combustibil sunt responsabili pentru emisiile produse „de la sondă la 
rezervor”, iar constructorii de autovehicule pentru cele produse„de la rezervor la ţeava de 
eşapament”.

Amendamentul 1091
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Gazele cu efect de seră luate în 
considerare în sensul alineatului (1) sunt 
CO2, N2O şi CH4. Pentru calcularea 
echivalenţei în CO2, aceste gaze se 
evaluează după cum urmează:

(5) Gazele cu efect de seră luate în 
considerare în sensul alineatului (1) sunt 
CO2, N2O şi CH4. Pentru calcularea 
echivalenţei în CO2, aceste gaze se 
evaluează în conformitate cu orientările 
IPCC pentru inventarele naţionale de 
gaze cu efect de seră (2006). Drept 
referinţă se aplică utilizarea efectivă a 
terenurilor agricole înainte de ianuarie 
2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Justificare

Nu se oferă detalii referitoare nici la metoda de calcul a emisiilor de N2O care trebuie luate 
în considerare în procesle de producţie respective, nici la referinţa care se aplică în acest 
scop. Trebuie stabilită o metodologie clară şi acceptată la nivel internaţional.
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Amendamentul 1092
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Emisiile provenite din extracţia sau
cultivarea de materii prime, eec, includ 
emisii provenite din însăşi procesul de 
extracţie sau cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
extracţie sau de cultivare. Se exclude 
captarea de CO2 în cadrul cultivării de 
materii prime. Se scad reducerile 
certificate de emisii de gaze cu efect de 
seră provenite de la flăcările din 
şantierele petroliere amplasate 
pretutindeni în lume. Se pot obţine 
estimări ale emisiilor rezultate prin cultură 
pe baza mediilor calculate pentru zone 
geografice mai mici decât cele utilizate la 
calcularea valorilor pentru avarii, ca 
alternativă la utilizarea valorilor efective.

Emisiile provenite din cultivarea de materii 
prime, ec, includ emisii provenite din însăşi 
procesul de cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
cultivare. Se exclude captarea de CO2 în 
cadrul cultivării de materii prime. Se pot 
obţine estimări ale emisiilor rezultate prin 
cultură pe baza mediilor calculate pentru 
zone geografice mai mici decât cele 
utilizate la calcularea valorilor pentru 
avarii, ca alternativă la utilizarea valorilor 
efective.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să acorde atenţie biocombustibililor, nu combustibililor fosili. 
Arderile cu torţa nu sunt relevante pentru biocombustibili.

Amendamentul 1093
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Emisiile provenite din extracţia sau (6) Emisiile provenite din extracţia sau 
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cultivarea de materii prime, eec, includ 
emisii provenite din însăşi procesul de 
extracţie sau cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
extracţie sau de cultivare. Se exclude 
captarea de CO2 în cadrul cultivării de 
materii prime. Se scad reducerile certificate 
de emisii de gaze cu efect de seră provenite 
de la flăcările din şantierele petroliere 
amplasate pretutindeni în lume. Se pot 
obţine estimări ale emisiilor rezultate prin 
cultură pe baza mediilor calculate pentru 
zone geografice mai mici decât cele 
utilizate la calcularea valorilor pentru 
avarii, ca alternativă la utilizarea valorilor 
efective.

cultivarea de materii prime, eec, includ 
emisii provenite din însăşi procesul de 
extracţie sau cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
extracţie sau de cultivare. Se exclude 
captarea de CO2 în cadrul cultivării de 
materii prime. Se scad reducerile certificate 
de emisii de gaze cu efect de seră provenite 
de la folosirea arzătoarelor în câmpurile 
petroliere amplasate pretutindeni în lume. 
Se pot obţine estimări ale emisiilor 
rezultate prin cultură pe baza mediilor 
calculate în conformitate cu datele 
furnizate de Grupul Interguvernamental 
privind Schimbările Climatice (IPCC), în 
special în ceea ce priveşte emisiile de N2O, 
pentru zone geografice mai mici decât cele 
utilizate la calcularea valorilor implicite, ca 
alternativă la utilizarea valorilor efective.

Or. fr

Justificare

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie să se bazeze pe criterii solide de 
durabilitate. Acest lucru este însă posibil doar dacă se foloseşte o metodă de calcul aprobată 
la nivel mondial. IPCC este un organism de referinţă mondială în acest domeniu, cu cei mai 
buni specialişti. Prin urmare, ar fi surprinzător să nu se utilizeze datele IPCC, date care au 
fost deja folosite de Germania, Ţările de Jos, Marea Britanie şi Franţa.

Amendamentul 1094
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. 

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de zece ani. 
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Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

unde unde
el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2
per unitate de energie generată de 
biocombustibil);

el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2
per unitate de energie generată de 
combustibili pentru transport produşi din 
biomasă);

CSR = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de cărbune per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, 
cât şi vegetaţia). Utilizarea terenurilor de 
referinţă reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obţinerea materiei prime, în funcţie de 
care dată este mai recentă; 

CSR = cantitatea de carbon per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de carbon per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând biomasa
de suprafaţă şi subterană, litiera, solurile, 
ramurile uscate şi produsele din lemn 
tăiat, în urma „Orientărilor IPCC din 
2006 referitoare la inventarele naţionale 
privind gazele cu efect de seră - volumul 
4”). Utilizarea terenurilor de referinţă 
reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 
2008;

CSA = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă aferentă utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de cărbune per unitate 
de suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi 
vegetaţia); 

CSR = cantitatea de carbon per unitate de 
suprafaţă aferentă utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de carbon per unitate de 
suprafaţă, cuprinzând biomasa de 
suprafaţă şi subterană, litiera, solurile, 
ramurile uscate şi produsele din lemn 
tăiat, în urma „Orientărilor IPCC din 
2006 referitoare la inventarele naţionale 
privind gazele cu efect de seră - volumul 
4”).

MWCO2 = masa moleculară de CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masa moleculară de CO2 = 
44.010 g/mol;

MWC = masa moleculară de carbon = 
12.011 g/mol; şi

MWC = masa moleculară de carbon = 
12.011 g/mol; şi

P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de biocombustibil sau alt 
biolichid per unitate de suprafaţă într-un 
an).

P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de combustibili pentru 
transport şi alţi combustibili lichizi 
produşi din biomasă per unitate de 
suprafaţă într-un an).
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Or. en

Justificare

Nu este nevoie să se reinventeze roata. Orientările din 2006 ale Grupului Interguvernamental 
privind Schimbările Climatice (IPCC) referitoare la realizarea rapoartelor pentru emisiile de 
gaze cu efect de seră stabilesc valorile cantităţii de carbon per unitate de suprafaţă. Acestea 
sunt utilizate de statele membre în cadrul Convenţiei-cadru a ONU privind schimbările 
climatice.

Amendamentul 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. 
Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. 
Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P [-eB],

unde unde

el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2
per unitate de energie generată de 
biocombustibil);

el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2
per unitate de energie generată de 
biocombustibil);

CSR = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de cărbune per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, 
cât şi vegetaţia). Utilizarea terenurilor de 
referinţă reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obţinerea materiei prime, în funcţie de care 
dată este mai recentă; 

CSR = cantitatea de carbon per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de carbon per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, 
cât şi vegetaţia). Utilizarea terenurilor de 
referinţă reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obţinerea materiei prime, în funcţie de care 
dată este mai recentă; 

CSA = cantitatea de cărbune per unitate de CSA = cantitatea de carbon per unitate de 



PE409.503v01-00 60/75 AM\732231RO.doc

RO

suprafaţă aferentă utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de carbon per unitate de 
suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi 
vegetaţia); 

suprafaţă aferentă utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de carbon per unitate de 
suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi 
vegetaţia);

MWCO2 = masa moleculară de CO2 = 
44,010 g/mol;
MWC = masa moleculară de carbon = 
12,011 g/mol; şi
P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de biocombustibil sau alt 
biolichid per unitate de suprafaţă într-un 
an).

P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de biocombustibil sau alt 
biolichid per unitate de suprafaţă într-un 
an); şi

eB = bonus de [x] gCO2eq/MJ de energie 
generată de biocombustibil sau alt 
biolichid dacă biomasa este obţinută din 
teren degradat reabilitat; adică teren 
utilizat anterior pentru producţia agricolă 
care, în ianuarie 2008, era inutilizabil 
pentru producţia agricolă (de exemplu, 
terenuri saline şi plantaţii de arbori de 
cauciuc abandonate) şi care, înainte de 
reabilitare, nu constituia un teren în 
sensul celor menţionate la articolul 15 
alineatul (3) sau (4)]. 

Or. en

Amendamentul 1096
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În sensul alineatului (7), pentru CSR şi 
CSA se pot utiliza valorile prezentate în 
continuare:

În sensul alineatului (7), pentru CSR şi 
CSA se pot utiliza valorile prezentate în 
continuare, cu excepţia schimbărilor în 
ceea ce priveşte utilizarea terenurilor, 
astfel cum sunt definite la articolul 15 
alineatele (3) şi (4):

Or. de
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Justificare

Dispoziţiile propuse de Comisie trebuie să garanteze luarea în considerare a efectelor 
negative ale schimbărilor în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor. Cu toate acestea, 
dispoziţiile au ca efect tratarea în acelaşi mod a stocurilor de carbon prezente în mod 
permanent (ca de exemplu în pădurile tropicale) şi a celor prezente în culturi care durează un 
an sau mai mulţi. Privilegierea biocombustibililor produşi din materii prime cultivate pe 
terenuri tropicale despădurite contribuie la intensificarea despădurii pădurilor tropicale. 
Doar stocurile de carbon prezente în mod permanent ar trebui luate în considerare.

Amendamentul 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisiile cauzate de schimbarea indirectă 
a utilizării terenului, eiluc, au valoarea 0 
atunci când producerea 
biocombustibilului are la bază materii 
prime care nu necesită folosirea 
terenurilor arabile, a păşunilor sau a 
terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv deşeuri. eiluc are 
valoarea de 20g CO2/MJ în toate celelalte 
cazuri.

Or. en

Justificare

Emisiile de GES cauzate de schimbarea indirectă a utilizării terenului se aplică tuturor 
producţiilor, cu excepţia celor provenite de pe terenuri nefolosite, degradate şi marginale. 
Valoarea de 20gCO2eg/MJ este scăzută comparativ cu cea care a fost prezentată în decursul 
anului trecut în cadrul diferitelor estimări. Cu toate acestea, având în vedere incertitudinile 
majore în evaluarea efectelor schimbării indirecte a utilizării terenului şi gama largă a 
valorilor prezentate, pare justificată folosirea unei valori scăzute pentru început.
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Amendamentul 1098
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Emisiile cauzate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului, eiluc, au 
valoarea 0 atunci când producţia are la 
bază materii prime care nu necesită 
folosirea terenurilor arabile, a păşunilor 
sau a terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv deşeuri. eiluc are 
valoarea de 120g CO2/MJ în toate 
celelalte cazuri.

Or. en

Justificare

Emisiile de GES cauzate de schimbarea indirectă a utilizării terenului se aplică tuturor 
combustibililor pentru transport produşi din biomasă, cu excepţia producţiei provenite din 
materii prime cultivate pe terenuri nefolosite, degradate şi marginale, în cazul în care 
producătorii pot dovedi un beneficiu net în ceea ce priveşte carbonul obţinut prin schimbarea 
directă a utilizării terenului. Valoarea de 120gCO2eg/MJ reflectă ultimele descoperiri 
ştiinţifice. Această valoare se bazează pe creşterea estimată a cererii doar din partea UE şi 
SUA; prin urmare, dacă alte regiuni ale lumii ar adopta politici similare, efectele indirecte în 
materie de GES ar fi mai mari.

Amendamentul 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Reducerea emisiilor datorată 
acumulării carbonului în sol printr-un 
mai bun management agricol, esca, este 
avută în vedere, cu condiţia să nu fi fost 
deja luată în calcul pentru el.
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Or. en

Amendamentul 1100
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La calculul consumului de electricitate care 
nu se produce în instalaţia de producţie a 
combustibilului, se consideră că 
intensitatea emisiilor de gaze cu efect de 
seră care caracterizează producerea şi 
distribuţia electricităţii respective este 
egală cu intensitatea medie a emisiilor la 
producerea şi distribuţia de electricitate 
într-o regiune definită. Există excepţii de 
la această regulă:

La calculul consumului de electricitate care 
nu se produce în instalaţia de producţie a 
combustibilului, se consideră că 
intensitatea emisiilor de gaze cu efect de 
seră care caracterizează producerea şi 
distribuţia electricităţii respective este 
egală cu intensitatea medie a emisiilor la 
producerea şi distribuţia de electricitate în 
UE. Există excepţii de la această regulă:

Or. en

Justificare

Dat fiind că reţelele electrice din UE sunt conectate, nu este posibil să se verifice unde a fost 
produsă energia electrică consumată de o instalaţie de producţie a biocombustibilului. Prin 
urmare, este preferabil să se calculeze consumul de energie electrică pe baza valorii medii 
comunitare. Acest lucru este avantajos deoarece asigură condiţii de egalitate pentru 
producătorii de biocombustibil şi nu descurajează în mod nejustificat producţia eficientă de 
energie electrică în cadrul unei instalaţii de producere a biocombustibilului (de exemplu 
printr-un proiect de cogenerare) într-o regiune cu o intensitate relativ scăzută a emisiilor de 
gaze cu efect de seră la nivelul generării şi distribuţiei de energie electrică.

Amendamentul 1101
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reducerea emisiilor prin captarea şi 
reţinerea carbonului, eccs, se limitează la 

eliminat
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emisiile evitate prin captarea şi reţinerea 
de CO2 emis în legătură directă cu 
extracţia, transportul, prelucrarea şi 
distribuţia combustibilului.

Or. en

Amendamentul 1102
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea emisiilor prin captarea şi 
reţinerea carbonului, eccs, se limitează la 
emisiile evitate prin captarea şi reţinerea de 
CO2 emis în legătură directă cu extracţia,
transportul, prelucrarea şi distribuţia 
combustibilului.

(12) Reducerea emisiilor prin captarea şi 
reţinerea carbonului, eccs, se limitează la 
emisiile evitate prin captarea şi reţinerea de 
CO2 emis în legătură directă cu transportul, 
prelucrarea şi distribuţia 
biocombustibilului.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să acorde atenţie biocombustibililor, nu combustibililor fosili.

Amendamentul 1103
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Reducerea emisiilor prin captarea şi 
înlocuirea carbonului, eccr, se limitează la 
emisiile evitate prin captarea de CO2 al 
cărui carbon provine din biomasă şi care 
se utilizează la înlocuirea CO2 de origine 
fosilă, utilizat în produse şi servicii 
comerciale.

eliminat
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Amendamentul 1104
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, se iau în considerare în cazul excesului 
de electricitate produs de sistemele de 
producere a combustibilului care utilizează 
cogenerarea, cu excepţia cazului în care 
combustibilul utilizat pentru cogenerare 
este un co-produs, altul decât un reziduu de 
recoltă agricolă. La calculul acestui exces 
de electricitate se consideră că dimensiunea 
unităţii de cogenerare este cea minimă 
necesară pentru ca unitatea de cogenerare 
să furnizeze căldura necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră aferente acestui exces de electricitate 
este egală cu cantitatea de gaze cu efect de 
seră care ar fi emisă la generarea unei 
cantităţi egale de electricitate într-o 
centrală electrică care utilizează acelaşi 
combustibil ca şi unitatea de cogenerare.

(14) Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, se iau în considerare în cazul excesului 
de electricitate produs de sistemele de 
producere a combustibilului care utilizează 
cogenerarea, cu excepţia cazului în care 
combustibilul utilizat pentru cogenerare 
este un co-produs, altul decât un reziduu de 
recoltă agricolă, inclusiv seminţele uscate 
distilate cu produse solubile („dried 
distilled grains with solubles” - DDGs). La 
calculul acestui exces de electricitate  se 
consideră că dimensiunea unităţii de 
cogenerare este cea minimă necesară 
pentru ca unitatea de cogenerare să 
furnizeze căldura necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră aferentă acestui exces de electricitate 
este egală cu cantitatea de gaze cu efect de 
seră din emisiile specifice medii din UE 
cauzate de generarea de energie electrică 
produsă în Comunitate şi din emisiile 
medii cauzate de producerea de energie 
electrică în ţara în care aceasta este 
produsă, în cazul statelor din afara UE.

Or. en

Justificare

Considerăm că ar trebui să se ia în considerare DDGs, în calitate de reziduu agricol pentru 
producerea de energie, întocmai ca reziduurile rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr 
pentru trestia de zahăr.
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Amendamentul 1105
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, se iau în considerare în cazul excesului 
de electricitate produs de sistemele de 
producere a combustibilului care utilizează 
cogenerarea, cu excepţia cazului în care 
combustibilul utilizat pentru cogenerare 
este un co-produs, altul decât un reziduu de 
recoltă agricolă. La calculul acestui exces 
de electricitate se consideră că dimensiunea 
unităţii de cogenerare este cea minimă 
necesară pentru ca unitatea de cogenerare 
să furnizeze căldura necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră aferente acestui exces de electricitate 
este egală cu cantitatea de gaze cu efect de 
seră care ar fi emisă la generarea unei 
cantităţi egale de electricitate într-o 
centrală electrică care utilizează acelaşi 
combustibil ca şi unitatea de cogenerare.

(14) Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, se iau în considerare în cazul excesului 
de electricitate produs de sistemele de 
producere a combustibilului care utilizează 
cogenerarea, cu excepţia cazului în care 
combustibilul utilizat pentru cogenerare 
este un co-produs, altul decât un reziduu de 
recoltă agricolă. La calculul acestui exces 
de electricitate se consideră că dimensiunea 
unităţii de cogenerare este cea minimă 
necesară pentru ca unitatea de cogenerare 
să furnizeze căldura necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră aferentă acestui exces de electricitate 
este egală cu cantitatea medie de gaze cu 
efect de seră care ar fi emisă la generarea şi 
distribuţia în UE a unei cantităţi egale de 
electricitate.

Or. en

Justificare

Prin asocierea creditelor GES cu combustibilul folosit efectiv, textul limitează stimularea 
producătorilor pentru a utiliza combustibili cu emisii scăzute de CO2. Energia electrică 
medie a UE reprezintă referinţa pentru importurile de energie electrică şi este logic să se 
folosească aceeaşi referinţă pentru export. Mărimea creditului care poate fi obţinut prin 
exportul de energie electrică este restrânsă de limitarea impusă asupra dimensiunii 
instalaţiei de cogenerare.
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Amendamentul 1106
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar şi 
co-produse, pe baza metodei de substituţie.
Statele membre furnizează valori implicite 
care sunt reexaminate regulat pentru co-
produsele tipice.

Or. en

Justificare

Valoarea co-produselor în materie de GES ar trebui să reflecte valoarea sau utilitatea reale 
ale pieţei co-produselor, nu doar conţinutul energetic.

Amendamentul 1107
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar şi 
co-produse, proporţional cu conţinutul lor 
energetic (determinat de puterea calorifică 
inferioară în cazul unor co-produse altele 

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart în principiu 
în mod corespunzător între combustibil 
sau produsul său intermediar şi co-produse, 
proporţional cu conţinutul lor energetic 
(determinat de puterea calorifică inferioară 
în cazul unor co-produse altele decât 
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decât electricitatea). electricitatea).

Or. de

Justificare

În principiu, alocarea proporţională cu conţinutul energetic este recomandată. Însă atunci
când este combinată cu gama largă de limite a sistemului, metoda poate conduce la o 
denaturare serioasă a rezultatelor în materie de GES, deoarece emisiile întregului sistem nu 
sunt alocate la acel nivel produsului relevant, când ar trebui alocate produsului respectiv 
într-un mod legat de proces, în funcţie de procesul specific de producţie. Prin urmare, este 
necesar să se creeze oportunitatea unei alocări corespunzătoare în cazuri individuale precum 
reziduurile umede şi uscate.

Amendamentul 1108
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul biocombustibililor şi al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul. 
În scopul calculului respectiv, se atribuie 
un conţinut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conţinut de energie 
negativ. 

Or. en

Justificare

Reziduurile agricole precum paiele sunt, în majoritatea ţărilor, co-produse agricole utilizate 
drept înlocuitori pentru furaje şi drept îngrăşăminte. Ar trebui să se aloce acestor co-produse 
partea proporţională de emisii de GES potrivit metodei privind conţinutul energetic.
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Amendamentul 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul biocombustibililor şi al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul. 
În scopul calculului respectiv, se atribuie 
un conţinut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conţinut de energie 
negativ.

Or. en

Amendamentul 1110
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul biocombustibililor şi al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul, 
cu excepţia reziduurilor de recolte agricole, 
inclusiv paie, resturi rezultate prin
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, 
sâmburi de fructe şi coji de nuci. În cazul 
în care reziduurile de recolte agricole sunt 
transformate în biocombustibili sau alţi 
combustibili biolichizi, ar trebui să fie 
luate în considerare în conformitate cu 
contribuţiile lor respective. În scopul 
calculului respectiv, se atribuie un conţinut 
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energetic egal cu zero co-produselor cu un 
conţinut de energie negativ.

Or. de

Justificare

Excepţia în cazul calculului reziduurilor de recolte agricole ar trebui subliniată în mod 
expres.

Amendamentul 1111
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că deşeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de 
zahăr, pieliţele, sâmburii de fructe şi coji 
de nuci, precum şi reziduurile provenite de 
la lanţurile de prelucrare, altele decât 
lanţurile de prelucrare a biocombustibililor, 
fără potenţial de utilizare în alimentaţie sau 
ca hrană pentru animale, au o valoare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu 
zero în decursul ciclului lor de viaţă până 
în momentul procesului de colectare a 
acestora.

Se consideră că deşeurile şi reziduurile 
provenite de la lanţurile de prelucrare, 
altele decât lanţurile de prelucrare a 
biocombustibililor, fără potenţial de 
utilizare în alimentaţie sau ca hrană pentru 
animale, au o valoare a emisiilor de gaze 
cu efect de seră egală cu zero în decursul 
ciclului lor de viaţă până în momentul 
procesului de colectare a acestora.

Or. en

Justificare

Reziduurile agricole precum paiele sunt, în majoritatea ţărilor, co-produse agricole utilizate 
drept înlocuitori pentru furaje şi drept îngrăşăminte. Ar trebui să se aloce acestor co-produse 
partea proporţională de emisii de GES potrivit metodei privind conţinutul energetic.
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Amendamentul 1112
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că deşeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pieliţele, sâmburii de fructe şi coji de nuci, 
precum şi reziduurile provenite de la 
lanţurile de prelucrare, altele decât 
lanţurile de prelucrare a 
biocombustibililor, fără potenţial de 
utilizare în alimentaţie sau ca hrană, au o 
valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
egală cu zero în decursul ciclului lor de 
viaţă până în momentul procesului de 
colectare a acestora.

Se consideră că deşeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pieliţele, sâmburii de fructe şi coji de nuci, 
precum şi reziduurile provenite de la alte 
lanţuri de prelucrare constituite principal 
din componente necomestibile, au o 
valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
egală cu zero în decursul ciclului lor de 
viaţă până în momentul procesului de 
colectare a acestora.

Or. nl

Amendamentul 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii 
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE]. În 
cazul în care aceste date nu sunt 
disponibile, valoarea utilizată este de 83,8 
gCO2eq/MJ.

În cazul biocombustibililor, pentru calculul 
menţionat la alineatul (4), omologul 
combustibilului fosil EF este reprezentat de 
ultimele emisii medii efective disponibile 
din partea fosilă din benzina şi motorina 
consumate în Comunitate, în conformitate 
cu [Directiva 98/70/CE]. În cazul în care 
aceste date nu sunt disponibile, valoarea 
utilizată este de 90 gCO2eq/MJ.

Or. en
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Amendamentul 1114
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE]. În 
cazul în care aceste date nu sunt 
disponibile, valoarea utilizată este de 83,8 
gCO2eq/MJ.

În cazul biocombustibililor, pentru calculul 
menţionat la alineatul (4), omologii
combustibilului fosil EF sunt reprezentaţi
de ultimele emisii efective disponibile din 
benzina şi motorina consumate în 
Comunitate, în conformitate cu 
[Directiva 98/70/CE]. În cazul în care 
aceste date nu sunt disponibile, valoarea 
utilizată este de 91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Justificare

Menţionarea unei valori de 83,8 gCO2eq/MJ este de neînţeles în absenţa informaţiilor privind 
metoda de introducere a datelor. Prin considerarea mediilor UE drept referinţe fosile, se 
ignoră diferenţele semnificative ale emisiilor de GES determinate de diferitele tipuri de 
uleiuri minerale şi/sau de produsele de origine neconvenţională, precum nisipurile 
bituminoase, ceea ce intră în contradicţie cu obiectivul privind decarbonizarea carburanţilor. 
În plus, se ignoră diferitele emisii de GES în producţia de benzină şi motorină.

Amendamentul 1115
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii 
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE]. În 
cazul în care aceste date nu sunt 

(17) În cazul combustibililor pentru 
transport produşi din biomasă, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii 
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE] sau 
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disponibile, valoarea utilizată este de 83,8 
gCO2eq/MJ.

de valoarea de 83,8 gCO2eq/MJ, dacă 
aceasta din urmă este mai redusă.

Or. en

Amendamentul 1116
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea D – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

D. Valori detaliate pentru biocombustibili 
şi biolichide

D. Valori detaliate pentru biocombustibili 
şi biolichide*
*Recalcularea valorilor implicite prin aplicarea 
unei metodologii consecvente de-a lungul întregii 
etape 

Or. en

Justificare

Valorile implicite se menţin egale cu valoarea tipică în toate cazurile, cu excepţia prelucrării, 
unde se aplică o creştere de 40%. Motivul nu este clar. Ar trebui să se aplice o metodologie 
consecventă de-a lungul întregii etape pentru calcularea valorilor implicite plecând de la 
valorile tipice, într-un mod care să reflecte amploarea performanţelor efective în fiecare 
moment al etapei. Acest lucru ar trebui să facă parte din atribuţiile CEN în conformitate cu 
articolul 17.1.

Amendamentul 1117
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa VII – partea E – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

E. Estimări ale valorilor detaliate aferente 
viitorilor biocombustibili şi biolichide, 
inexistenţi sau care se află în cantităţi 
neglijabile pe piaţă în ianuarie 2008

E. Estimări ale valorilor detaliate aferente 
viitorilor biocombustibili şi biolichide, 
inexistenţi sau care se află în cantităţi 
neglijabile pe piaţă în ianuarie 2008*
*Recalcularea valorilor implicite prin aplicarea 
unei metodologii consecvente de-a lungul întregii 
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etape 

Or. en

Justificare

Valorile implicite se menţin egale cu valoarea tipică în toate cazurile, cu excepţia prelucrării, 
unde se aplică o creştere de 40%. Motivul nu este clar. Ar trebui să se aplice o metodologie 
consecventă de-a lungul întregii etape pentru calcularea valorilor implicite plecând de la 
valorile tipice, într-un mod care să reflecte amploarea performanţelor efective în fiecare 
moment al etapei. Acest lucru ar trebui să facă parte din atribuţiile CEN în conformitate cu 
articolul 17.1.

Amendamentul 1118
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa VIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIIa
Vor fi considerate biocombustibili cel 
puţin produsele enumerate mai jos:
(a) „bioetanol”: etanol de la subpoziţia 
2207 10 00 din Nomenclatura Combinată 
cu un procentaj în volum de alcool de cel 
puţin 99% produs din biomasă şi/sau din 
partea biodegradabilă a deşeurilor, ale 
cărui proprietăţi îndeplinesc cel puţin 
cerinţele standardului EN 15376, şi care 
este destinat utilizării ca biocombustibil;
(b) „biomotorină”: ester metilic produs 
din ulei vegetal sau animal, de calitatea 
motorinei, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(c) „biogaz”: gaz combustibil produs din 
biomasă şi/sau din partea biodegradabilă 
a deşeurilor, care se poate purifica până 
ajunge la calitatea gazelor naturale, în 
vederea utilizării ca biocombustibil sau 
gaz de lemn;
(d) „biometanol”: metanol produs din 
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biomasă, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(e) „biodimetileter”: dimetileter produs 
din biomasă, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(f) „bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter)”: 
ETBE produs pe bază de bioetanol. 
Procentul de bio-ETBE care este calculat 
ca biocombustibil este de 47% din volum;
(g) „bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter)”: 
combustibil produs pe bază de 
biometanol. Procentul de bio-MTBE care 
este calculat ca biocombustibil este de 36 
% din volum;
(h) „biocombustibili sintetici”: 
hidrocarburi sintetice sau amestecuri de 
hidrocarburi sintetice care au fost 
produse din biomasă;
(i) „biohidrogen”: hidrogen produs din 
biomasă şi/sau din partea biodegradabilă 
a deşeurilor, în vederea folosirii ca 
biocombustibil;
(j) „ulei vegetal pur”: ulei produs din 
plante oleaginoase prin presare, extracţie 
sau procedee comparabile, brut sau 
rafinat, dar nemodificat chimic, atunci 
când este compatibil cu tipul de motoare 
în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare 
privind emisiile.

Or. de

Justificare

Definiţiile cuprinse în articolul 2 din Directiva 2003/30 ar trebui preluate pentru a asigura 
continuitatea şi claritatea legislaţiei. Definiţia bioetanolului ar trebui armonizată cu 
nomenclatura actuală.
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