
AD\941111RO.doc PE510.683v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare

2012/0288(COD)

26.6.2013

AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și 
de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Raportor pentru aviz: Filip Kaczmarek



PE510.683v02-00 2/27 AD\941111RO.doc

RO

PA_Legam



AD\941111RO.doc 3/27 PE510.683v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Se preconizează că schimbările climatice vor avea un impact chiar mai grav asupra omenirii și 
a planetei, efectele cele mai devastatoare urmând să fie resimțite în țările în curs de 
dezvoltare. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) este absolut necesară. În 2007, 
UE s-a angajat să-și reducă emisiile cu cel puțin 20% până în 2020 comparativ cu 1990. 
Folosirea mai intensă a energiei din surse regenerabile ar asigura o mare parte din această 
reducere. A fost stabilit un obiectiv conform căruia, până în 2020, 10% din energia folosită în 
sectorul transporturilor va proveni din surse regenerabile. În paralel, s-a introdus un obiectiv 
de reducere a emisiilor de gaze cu efet de seră de-a lungul ciclului de viață cu 6% până în 
2020. Ambele obiective au caracter obligatoriu pentru fiecare stat membru.

Aceste obiective, însoțite de subvenții, au condus la creșterea rapidă a producției și gradului 
de utilizare a biocombustibililor. Din diverse motive, această creștere pare a fi mai degrabă 
amenințătoare decât promițătoare pentru țările în curs de dezvoltare.

În primul rând, biocombustibilii tind să asigure o reducere mult mai mică a emisiilor de GES 
decât se spera. Unul dintre motivele acestui fapt este că se pierd stocuri de carbon atunci când 
se taie păduri pentru a le înlocui cu producția de biomasă pentru biocombustibili sau pentru 
producția delocalizată de alimente: emisii datorate schimbării utilizării terenurilor (SUS) sau 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor (SIUT). În momentul de față, emisiile SIUT nu 
intră în calculul performanței biocombustibililor în materie de emisii de gaze cu efect de seră 
în contextul subvențiilor și obiectivelor din UE. Emisiile apar și la producerea 
îngrășămintelor, la colectarea biomasei, la transformarea biomasei în biocombustibil și în 
cadrul tuturor transporturilor implicate. În cazul biocombustibililor, particula „regenerabil” nu 
înseamnă neapărat ecologic sau bun pentru climă. Uneori, nu se atinge însuși obiectivul 
principal pentru care se stimulează folosirea biocombustibililor.

În al doilea rând, transformarea în combustibil a unor culturi alimentare, cum ar fi porumbul 
și grâul, reduce cantitatea de alimente disponibile. Aceasta este o problemă de tipul „fie 
alimente, fie combustibil”, care nu dispare dacă biocombustibilii sunt creați din culturi 
nealimentare sau din deșeuri lemnoase. Aproape întreaga biomasă folosită provine de pe 
terenuri care ar putea fi folosite altfel pentru producția de alimente, deci concurența continuă.

Criza alimentară dramatică din 2008, precum și prețurile volatile și destul de mari la alimente 
de după aceasta au atras atenția publicului asupra acestei probleme. Se recunoaște, în general, 
că politica UE în materie de biocombustibili joacă un anume rol, dar importanța acesteia este 
foarte contestată. Comisia Europeană susține că impactul asupra prețurilor la alimente 
determinat de promovarea biocombustibililor de către UE este foarte mic1. Imaginea conturată 
de rezultatele cercetării și de anumite declarații ale unor mari organizații internaționale cu 
responsabilități relevante sunt mai puțin încurajatoare2.

                                               
1 SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report p. 22-24.
2 A se vedea, de exemplu, studiul Production and use of biofuels in developing countries, comandat de PE în 
2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, FIDA, FMI, OCDE, 
UNCTAD, PAM, Banca Mondială, OMC, IFPRI și HLTF al ONU, 2 iunie 2011 [recomandarea 6 de la pagina 
27 recomandă eliminarea subvențiilor și a obiectivelor obligatorii (“mandate”) pentru producția și consumul de 
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În al treilea rând, pe lângă faptul că produce emisii de GES prin SUS și SIUT și că 
concurează cu producția alimentară, începutul producției de biomasă pentru biocombustibili 
implică, uneori, privarea de drepturile de utilizare a terenurilor de care persoanele depind 
pentru a avea mijloace de trai. Agricultorii din țările în curs de dezvoltare în general nu 
posedă niciun titlu de proprietate asupra terenurilor pe care le cultivă sau pe care pasc vitele 
lor. Înțelegerile pe care societățile străine le încheie cu statele în calitate de proprietari formali 
sau cu liderii locali conduși de alte interese decât cele ale comunităților locale pot să se reducă 
la o expropriere forțată, urmată de evacuarea forțată a persoanelor sărace de pe propriile 
terenuri1.

În general, așa-numitele „terenuri marginale” nu sunt atractive pentru investitorii care doresc 
să înceapă producția de biomasă. Chiar dacă producția de biomasă este concentrată pe aceste 
terenuri, este posibil ca mijloacele de trai ale persoanelor locale să fie grav afectate. Plantațiile 
pot folosi până la epuizare rarele resurse de apă, iar faptul că folosesc îngrășăminte poate 
conduce la o poluare gravă. Este posibil să nu se mai poată colecta lemn de foc, materiale de 
construcție și plante folosite pentru alimentație sau în medicină. Se pot pierde servicii 
ecosistemice, iar despădurirea poate afecta clima locală, pe lângă faptul că contribuie la 
schimbările climatice la nivel mondial.

ONG-urile raportează că în Africa Subsahariană exproprierea forțată are loc la o scară largă și 
folosesc probe documentare dintr-o bază de dată numită Matrix2. Comisia susține că această 
bază de date nu este de încredere, dar depune prea puține eforturi pentru a culege date privind 
situația de pe teren.

Revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile și a Directivei privind calitatea 
benzinei și a motorinei trebuie să garanteze că politica UE în materie de biocombustibili:

- nu aduce atingere securității alimentare, ci respectă pe deplin dreptul omului la 
alimentație; 

- nu conduce la distrugerea mijloacelor de trai ale persoanelor vulnerabile prin privarea 
de drepturi de folosire a terenurilor sau alte mijloace;

- se limitează la a stimula apariția și folosirea biocombustibililor care sunt eficienți 
pentru reducerea emisiilor de GES, respectând, în același timp, cerințele de mai sus.

Este natural ca Comisia pentru dezvoltare să se concentreze pe primele două puncte. 
Amendamentele din prezentul proiect de aviz ar trebui să ajute la soluționarea problemei „fie 
alimente, fie combustibil” și a problemei puse de privarea de dreptul de folosire a terenurilor. 
Aceste amendamente susțin poziții adoptate de PE în rezoluții relevante3. Problema pusă de 
                                                                                                                                                  
biocombustibili], Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? pe pagina internet a 
Raportorului special al ONU pentru dreptul la alimentație și pe cea a ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The 
real impact of EU biofuels policy on developing countries, martie 2013, p. 5.
1 Studiul Impact of EU bioenergy policy on developing countries (Impactul politicii UE privind bioenergia 
asupra țărilor în curs de dezvoltare), pregătit de Comisia pentru dezvoltare a PE în 2012, menționează la pagina 
10 Camerun și Ghana ca exemple problematice în acest context.
2 A se vedea, de exemplu, GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing 
communities and starving the planet, februarie 2013.
3 Inclusiv în Texte adoptate, P7_TA(2011)0320, Impactul politicii de dezvoltare a UE, 5 iulie 2011, punctul 67;
P7_TA(2011)0430, Summitul Pământului Rio 20+, 29 septembrie 2011, punctele 51 și 55, P7_TA(2012)0399, 
Raportul UE privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (2011), 25 octombrie 2012, punctele 74 și 77 și 
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performanța în materie de GES este de importanță deosebită pentru Comisia pentru mediu, 
care a tratat-o in extenso în proiectul său de raport 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Nevoia de a reduce consumul de 
energie în sectorul transporturilor este 
imperativă, întrucât este probabil ca un 
obiectiv procentual în ceea privește 
energia din surse regenerabile să fie din 
ce în mai dificil de realizat în mod durabil 
în cazul în care cererea totală de energie 
pentru transporturi continuă să crească. 
Utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile de energie și amestecul de 
biocombustibili cu emisii zero și cu emisii 
reduse legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor (ILUC) constituie 
alte metode disponibile pentru ca statele 
membre să îndeplinească acest obiectiv.

Justificare

Nevoia de a reduce consumul în sectorul transporturilor și de a mări eficiența energetică în 
acest sector a fost deja subliniată în actuala Directivă privind energia din surse regenerabile. 
Amendamentul reafirmă acest lucru, subliniind importanța dezvoltării energiei electrice 
produsă din surse regenerabile, precum și a biocombustibililor avansați, pentru a permite 
Uniunii și statelor membre să reducă amprenta de carbon a sectorului transporturilor.

                                                                                                                                                  
P7_TA(2012)0238, Cooperarea în domeniul politicii energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre, 12 
iunie 2012, punctele 86 și 87.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere obiectivele Uniunii de 
a reduce și mai mult emisiile de gaze cu 
efect de seră și contribuția semnificativă pe 
care combustibilii utilizați în transportul 
rutier o aduc la cantitatea de emisii, 
articolul 7a alineatul (2) din Directiva
98/70/CE privind calitatea benzinei și a 
motorinei și de modificare a Directivei 
93/12/CE a Consiliului le impune 
furnizorilor de combustibili să reducă cu 
cel puțin 6%, până la 31 decembrie 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață per unitate de energie
(„intensitatea gazelor cu efect de seră”) 
generate de combustibilii utilizați în 
Uniune pentru vehiculele rutiere, utilajele 
mobile nerutiere, tractoarele agricole și 
forestiere, precum și pentru ambarcațiunile 
de agrement atunci când acestea nu se află 
pe mare. Amestecul de biocombustibili 
este una dintre metodele pe care furnizorii 
de combustibili fosili le au la dispoziție 
pentru a reduce intensitatea gazelor cu 
efect de seră a combustibililor fosili 
furnizați.

(2) Având în vedere obiectivele Uniunii de 
a reduce și mai mult emisiile de gaze cu 
efect de seră și contribuția semnificativă pe 
care combustibilii utilizați în transportul 
rutier o aduc la cantitatea de emisii, 
articolul 7a alineatul (2) din
Directiva 98/70/CE privind calitatea 
benzinei și a motorinei și de modificare a 
Directivei 93/12/CE10 a Consiliului le 
impune furnizorilor de combustibili să 
reducă cu cel puțin 6 %, până la 31 
decembrie 2020, emisiile de gaze cu efect 
de seră per ciclu de viață per unitate de 
energie („intensitatea gazelor cu efect de 
seră”) generate de combustibilii utilizați în 
Uniune pentru vehiculele rutiere, utilajele 
mobile nerutiere, tractoarele agricole și 
forestiere, precum și pentru ambarcațiunile 
de agrement atunci când acestea nu se află 
pe mare. Amestecul de biocombustibili cu 
emisii de gaze cu efect de seră zero sau 
emisii reduse este una dintre metodele pe 
care furnizorii de combustibili fosili le au 
la dispoziție pentru a reduce intensitatea 
gazelor cu efect de seră a combustibililor 
fosili furnizați.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Marea majoritate a investițiilor la 
scară largă pentru achiziția de pământ au 
loc în țările în curs de dezvoltare. Printre 
acestea, Africa Subsahariană reprezintă 
un obiectiv privilegiat, în special pentru 
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cultura de materii prime agricole pentru 
biocombustibili. În perioada 2009-2013, 
se estimează că 6 milioane de hectare de 
terenuri au fost achiziționate de către 
întreprinderile europene pentru culturile 
agro-energetice în vederea exportului. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
pentru diferite materii prime destinate 
producției de biocombustibili, se estimează 
că emisiile de gaze cu efect de seră legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt semnificative și că ele ar 
putea anula, parțial sau în totalitate, 
reducerile de gaze cu efect de seră generate 
de biocombustibilii individuali. Acest lucru 
se datorează faptului că se așteaptă ca 
aproape întreaga producție de 
biocombustibili din 2020 să provină din 
culturi de pe terenuri ce ar putea fi utilizate 
în vederea satisfacerii piețelor de alimente 
și furaje. În vederea reducerii acestor 
emisii, este necesar să se facă distincția 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
pentru diferite materii prime destinate 
producției de biocombustibili, emisiile de 
gaze cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
semnificative și ar putea anula, parțial sau 
în totalitate, reducerile de gaze cu efect de 
seră generate de biocombustibilii 
individuali. Acest lucru se datorează 
faptului că se așteaptă ca aproape întreaga 
producție de biocombustibili din 2020 să 
provină din culturi de pe terenuri ce ar 
putea fi utilizate în vederea satisfacerii 
piețelor de alimente și furaje. Prin urmare, 
este necesar să se țină seama de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor pentru a garanta că obiectivele 
de politică ale Uniunii în materie de 
energie din surse regenerabile și de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră nu sunt periclitate de aceste 
potențiale surse de emisii. În vederea 
reducerii schimbării indirecte a destinației 
terenurilor și a acaparării terenurilor, 
este necesar, prin urmare, să se facă 
distincția între culturile energetice 
cultivate pe terenuri (culturile de 
oleaginoase, de cereale, de plante 
zaharoase și de alte plante cu conținut de 
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amidon), pe de o parte, și biocombustibilii 
obținuți din materii prime, pe de altă 
parte. În plus, utilizarea mai intensă a 
biocombustibililor produși din culturi 
alimentare contribuie la volatilitatea 
prețurilor alimentelor și poate avea efecte 
negative semnificative asupra mijloacelor 
de trai și asupra capacității de a exercita 
drepturile omului, inclusiv dreptul la 
alimentație sau la acces la alimente 
pentru comunitățile locale care trăiesc în 
sărăcie în țările din afara Uniunii 
Europene. În vederea reducerii acestor 
emisii și efecte sociale negative, este 
necesar să se urmărească în special 
utilizarea biocombustibililor de origine 
terestră într-o măsură mai mică decât cea 
preconizată.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Efectele indirecte asupra schimbării 
destinației terenurilor sunt atât de natură 
ecologică, cât și socială, reprezentând o 
presiune suplimentară asupra destinației
pământului, în special în țările în curs de 
dezvoltare, cu consecințe negative asupra 
siguranței alimentare a populațiilor 
locale, în special a femeilor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii avansați, 
cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și 
alge, contribuie mult la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari, în parte din 
cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 
biocombustibililor avansați față de cea a 
biocombustibililor convenționali, în 
vederea atingerii obiectivului de 10% în 
sectorul transporturilor stabilit în Directiva 
2009/28/CE. În acest context, numai 
biocombustibilii avansați cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și cu 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca parte 
a cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile.

sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii avansați, 
cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și 
alge, contribuie mult la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră fără niciun risc de 
a provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari, în parte din 
cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 
biocombustibililor avansați față de cea a 
biocombustibililor convenționali, în 
vederea atingerii obiectivului de 10% în 
sectorul transporturilor stabilit în Directiva 
2009/28/CE. În acest context, numai 
biocombustibilii avansați care îndeplinesc 
criteriile de durabilitate, care nu 
concurează cu alimentele pentru teren, 
apă sau alte resurse și care nu au niciun
impact în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și cu 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca parte 
a cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 

Pentru a asigura competitivitatea pe termen 
lung a sectoarelor industriale ecologice, în 
conformitate cu comunicarea din 2012 
intitulată „Inovarea în scopul creșterii 
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creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, care promovează 
existența în Europa a unor rafinării 
ecologice integrate și diversificate, ar 
trebui ca, în temeiul Directivei 
2009/28/CE, să se stabilească o serie de 
stimulente sporite, într-un mod care să 
acorde prioritate utilizării de materii prime 
pe bază de biomasă care nu au o valoare 
economică ridicată pentru alte utilizări 
decât pentru producția de biocombustibili.

durabile: O bioeconomie pentru Europa” și 
cu Foaia de parcurs către o Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, care promovează existența în 
Europa a unor rafinării ecologice integrate 
și diversificate, ar trebui ca, în temeiul
Directivei 2009/28/CE, să se stabilească o 
serie de stimulente sporite, într-un mod 
care să acorde prioritate utilizării de 
materii prime pe bază de biomasă care nu 
au o valoare economică ridicată pentru alte 
utilizări decât pentru producția de 
biocombustibili care utilizează deșeuri 
numai în scopuri energetice în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, care 
nu concurează pentru utilizarea 
terenurilor și a apei, astfel încât să 
protejeze dreptul la pământ și la hrană, și 
care nu reduc materia organică, având 
efecte negative asupra ecosistemului 
local.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Utilizarea resurselor de biomasă 
implică costuri de oportunitate 
semnificative legate de epuizarea sau 
pierderea serviciilor ecosistemice. Statele 
membre ar trebui să se abțină de la a 
subvenționa sau mandata consumul 
energetic al materiilor prime atunci când 
devierea lor de la utilizările existente are 
un impact negativ asupra drepturilor în 
materie de terenuri, a drepturilor la 
alimentație, a biodiversității, a solului sau 
asupra echilibrului global al carbonului. 
Politicile ar trebui să asigure, de 
asemenea, o utilizare în cascadă a 
biomasei, cu garanția că resursele nu sunt 
deviate de la aplicările cu valoare 
adăugată societală ridicată la consumul 
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de energie cu valori reduse.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a
reduce la minimum impactul global în ceea 
ce privește schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor în perioada de până în 2020, 
este necesar să se limiteze cantitățile de 
biocombustibili și biolichide obținute din 
culturile alimentare indicate în partea A din
anexa VIII la Directiva 2009/28/CE și în 
partea A din anexa V la Directiva 
98/70/CE, care pot fi luate în calcul în 
scopul atingerii obiectivelor stabilite în 
Directiva 2009/28/CE. Fără a restricționa 
utilizarea globală a acestor 
biocombustibili, ponderea de 
biocombustibili și biolichide produse pe 
bază de culturi de cereale și de alte plante 
bogate în amidon, de culturi de plante 
zaharoase și de plante oleaginoase care 
pot contribui la atingerea obiectivelor 
Directivei 2009/28/CE ar trebui limitată la 
ponderea de astfel de biocombustibili și 
biolichide consumate în 2011.

(9) Pentru a reduce la minimum efectele 
negative asupra drepturilor în materie de 
terenuri și a speculațiilor privind 
terenurile, asupra drepturilor la 
alimentație și a prețurilor alimentelor, 
asupra biodiversității și a solului și
impactul global în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
în perioada de până în 2020, este necesar să 
se limiteze cantitățile de biocombustibili și 
biolichide obținute din culturile alimentare
și din alte culturi energetice indicate în 
partea A din anexa VIII la Directiva 
2009/28/CE și în partea A din anexa V la 
Directiva 98/70/CE.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Trebuie să se țină seama de faptul 
că există dificultăți mai mari decât cele 
preconizate pentru a realiza reduceri 
substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin folosirea biocombustibililor, 
precum și de existența unor dovezi 
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îngrijorătoare că creșterea producției de 
biocombustibili aduce atingere securității 
alimentare și drepturilor de utilizare a 
terenurilor în cazul persoanelor 
vulnerabile din țările în curs de 
dezvoltare. Prin urmare, gradul de 
aplicabilitate a obiectivului de 10% 
privind energiile din surse regenerabile 
menționat în Directiva 2009/28/CE ar 
trebui să depindă de posibilitatea de a 
realiza reduceri substanțiale ale emisiilor 
de gaze cu efect de seră și de posibilitatea 
de a evita efectele adverse asupra 
securității alimentare și a drepturilor de 
utilizare a terenurilor. 

Justificare

Obiectivul de 10% nu ar trebui să fie menținut cu strictețe dacă nu contribuie la reducerea 
efectivă a emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, obiectivul nu ar trebui să aibă 
precedență asupra securității alimentare și a respectării drepturilor de folosire a terenurilor 
ale persoanelor vulnerabile.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor ar trebui incluse în raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră generate
de biocombustibili în temeiul Directivelor 
98/70/CE și 2009/28/CE. Biocombustibilii 
proveniți din materii prime care nu 
antrenează o nevoie suplimentară de 
terenuri, cum ar fi cei produși din materii 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero.

(11) Pentru a asigura că obiectivele 
Uniunii în materie de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră și în materie de 
biocombustibili sunt atinse în mod 
semnificativ și efectiv, ar trebui să se țină 
seama de emisiile legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor la 
calcularea reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră necesare în temeiul
criteriilor de durabilitate incluse în 
Directiva 2009/28/CE și în 
Directiva 98/70/CE. De asemenea, este 
necesar să se contabilizeze emisiile legate 
de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor pentru a atinge obiectivul 
articolului 7a alineatul (2) din 
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Directiva 98/70/CE, în vederea furnizării 
unor stimulente pentru biocombustibilii
cu impact redus în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor. Biocombustibilii proveniți din 
materii prime care nu antrenează o nevoie 
suplimentară de terenuri, cum ar fi cei 
produși din deșeuri și reziduuri, ar trebui 
să primească un factor de emisie egal cu 
zero, cu condiția să îndeplinească criterii 
de durabilitate adecvate.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Schimbarea destinației terenurilor 
pentru a introduce culturi destinate 
producției de biocombustibili nu ar trebui 
să conducă la deplasarea comunităților 
locale și indigene, prin urmare, ar trebui 
puse în aplicare măsuri speciale de 
protecție a terenurilor în Uniune și țările 
terțe pentru a împiedica acest fenomen. 
Doar biocombustibilii și biolichidele a 
căror producție nu aduce atingere 
drepturilor comunităților locale și 
autohtone ar trebui considerate ca fiind 
durabile.

Justificare

Există numeroase dovezi privind efectele sociale negative ale biocombustibililor în ceea ce 
privește drepturile asupra terenurilor și dreptul la alimentație, în special ale femeilor din 
țările în curs de dezvoltare. Este necesar să se împiedice deplasarea populațiilor locale și 
indigene pentru crearea de plantații destinate biocombustibililor.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Dat fiind că obiectivele prezentei 
directive, de a asigura o piață unică pentru 
combustibilii destinați transportului rutier 
și utilajelor mobile nerutiere și de a 
asigura respectarea nivelurilor minime de 
protecție a mediului care derivă din 
utilizarea acestor combustibili, nu pot fi
atinse în mod satisfăcător de statele 
membre, ci sunt atinse mai bine la nivel de 
Uniune, aceasta din urmă poate lua măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se menționează la articolul 5 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat la articolul 
respectiv, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a atinge 
obiectivele în cauză.

(15) Obiectivele prezentei directive ar 
trebui să asigure o piață unică pentru 
combustibilii destinați sectorului 
transporturilor și respectarea nivelurilor 
minime de protecție a mediului și evitarea 
efectelor adverse asupra securității 
alimentare și a drepturilor de utilizare a 
terenurilor în contextul utilizării acestor 
combustibili. Deoarece aceste obiective nu 
pot fi atinse în mod satisfăcător de statele 
membre, ci sunt atinse mai bine la nivel de 
Uniune, aceasta din urmă poate lua măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se menționează la articolul 5 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat la articolul 
respectiv, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru a atinge 
obiectivele în cauză.

Justificare

Descrierea obiectivelor directivei ar trebui adaptată pentru a reflecta și modificările aduse 
directivei.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Stimulentele publice pentru 
biocombustibili antrenează o nevoie 
suplimentară considerabilă pe piețele de 
mărfuri și, prin urmare, au un impact 
semnificativ asupra prețurilor, atât pe 
piețele internaționale, cât și pe piețele 
naționale ale țărilor importatoare nete de 
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produse alimentare. Acest lucru 
reprezintă o preocupare majoră, în special 
pentru persoanele sărace care cheltuiesc 
un procent semnificativ din venitul lor 
familial pe alimente. Se presupune că 
politica UE privind combustibilii 
favorizează modelele industriale la scară 
largă ale producției agricole care par să 
ofere beneficii limitate populațiilor locale.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2 – ultimul paragraf (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (2), se adaugă următorul 
paragraf după litera (c):
„Statele membre se asigură că contribuția 
maximă a biocombustibililor produși din 
cereale și alte culturi bogate în amidon, 
culturi de plante zaharoase și de plante 
oleaginoase sau culturi energetice 
dedicate în vederea conformității cu 
obiectivul menționat la primul paragraf 
nu depășește o cantitate de energie 
corespunzătoare cu 5 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011 a 
consumului final de energie în 
transporturi în 2020.”

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se inserează următorul alineat: 
„(5a) Biocombustibilii luați în 
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considerare conform alineatului (1) nu 
pot fi produși pe terenuri din Uniune sau 
din țări terțe unde drepturile legale sau 
comune asupra terenurilor au fost 
contestate sau încălcate și unde nu a fost 
acordat preventiv un consimțământ liber, 
prealabil și în cunoștință de cauză, cu 
participarea instituțiilor reprezentative ale 
populațiilor locale.”

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se introduce următorul alineat:
„(5b) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) nu sunt produse din deșeuri, 
decât dacă sunt verificate în mod 
independent ca fiind în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor, și anume, prevenirea, 
pregătirea pentru reutilizare și reciclare, 
înainte de regenerarea în scopuri 
energetice, astfel cum prevede 
Directiva 2008/98/CE.”

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
"(1) În sensul articolului 7a și al 
articolului 7b alineatul (2), emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de 
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biocombustibili de-a lungul ciclului de 
viață se calculează după cum urmează:
(a) atunci când este stabilită, în anexa IV 
partea A sau partea B, o valoare implicită 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru calea de producție și 
atunci când valoarea el pentru 
biocombustibilii sau biolichidele în cauză, 
calculată în conformitate cu anexa IV 
partea C punctul 7, este mai mică sau 
egală cu zero și atunci când emisiile 
estimate aferente schimbării indirecte a 
destinației terenurilor sunt zero, în 
conformitate cu anexa V partea B, prin 
utilizarea valorii implicite respective;
(b) prin utilizarea unei valori efective 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV partea C, adăugând 
estimările pentru emisiile generate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor stabilite în anexa V;
(c) prin utilizarea unei valori calculate ca 
suma factorilor formulei menționate în 
anexa IV partea C punctul 1, caz în care 
valorile implicite dezagregate din 
anexa IV partea D sau partea E pot fi 
utilizate pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa IV 
partea C, pentru toți ceilalți factori, 
adăugând estimările pentru emisiile 
generate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor stabilite în 
anexa V.”

Justificare

Adaptare la metodologia de calcul pentru a lua în considerare estimările ILUC în 
conformitate cu anexa V nou-propusă la Directiva privind calitatea combustibililor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse
pe bază de culturi de cereale și de alte 
culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase 
nu trebuie să depășească cantitatea de 
energie care corespunde contribuției 
maxime, astfel cum se prevede la articolul 
3 alineatul (4) litera (d).”

„Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor pe bază 
de culturi de cereale și de alte culturi 
bogate în amidon, de culturi de plante 
zaharoase și de plante oleaginoase sau de 
culturi energetice dedicate nu depășesc
cantitatea de energie care corespunde 
contribuției maxime, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d).”

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) primul paragraf se modifică după cum 
urmează:
„Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transporturi 
în 2020 reprezintă cel puțin 10 % din 
consumul final de energie în transporturi 
în statul membru respectiv, evitând, însă, 
atât sursele care nu determină reduceri 
substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, cât și efectele adverse ale 
producției de biocombustibili asupra 
securității alimentare și asupra 
drepturilor de utilizare a terenurilor ale 
persoanelor vulnerabile din țările în curs 
de dezvoltare.”

Justificare

Prezentul amendament pune în aplicare lucrurile menționate la mai multe dintre 
amendamentele de mai sus, în special la amendamentul 6.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul ii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase 
nu trebuie să fie mai mare de 5%, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.”

„(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi alimentare și
culturi energetice dedicate nu este mai 
mare de 5 %, ponderea estimată la sfârșitul 
anului 2011, din consumul final de energie 
în transporturi în 2020.”

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa IX 
se consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic;

(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în anexa IX se consideră 
a fi egală cu de două ori conținutul lor 
energetic, după evaluarea științifică 
prealabilă a sustenabilității lor ambientale 
și sociale;

Justificare

Materiile prime enumerate în anexa IX ar trebui să fie considerate a fi egale cu de două ori 
conținutul lor energetic.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
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Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de punctele (i) - (iii).

Materialele care au fost modificate 
intenționat pentru a fi considerate deșeuri 
nu sunt vizate de punctele (i)-(iii). Statele 
membre se asigură că, atunci când sunt 
detectate fraude, materia primă sau 
biocombustibilul în cauză nu contribuie la 
atingerea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) și se asigură că 
sunt luate măsuri corespunzătoare pentru 
a preveni orice acțiune fraudulentă 
ulterioară.

Justificare

Biocombustibilii sau materiile prime modificate în mod intenționat pentru a profita de 
prezenta directivă ar trebui excluse în mod definitiv din domeniul de aplicare atât al 
Directivei privind energia din surse regenerabile, cât și al Directivei privind calitatea 
benzinei și a motorinei.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la sfârșitul alineatului (1) se adaugă 
următorul paragraf:
„Energia generată de biocombustibili și 
biolichide produse pe bază de culturi de 
cereale și alte culturi bogate în amidon, 
de culturi de plante zaharoase și plante 
oleaginoase sau de culturi energetice în 
scopurile menționate la literele (a), (b) și 
(c) nu este mai mare de 5 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011 din 
consumul final de energie în domeniul 
transporturilor în 2020.”
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se inserează următorul alineat:
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu sunt 
produse din deșeuri, decât dacă sunt 
verificate în mod independent ca fiind în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, și 
anume, prevenirea, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclare, înainte de 
regenerarea în scopuri energetice, astfel 
cum prevede Directiva 2008/98/CE.”

Justificare

Deșeurile ar trebui să fie supuse ierarhiei deșeurilor de la articolul 4 din Directiva-cadru 
privind deșeurile care impune prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclare, înainte 
ca deșeurile să fie regenerate în scopuri energetice (adică biocombustibili și biolichide). În 
plus, este necesară verificarea independentă a conformității.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera bb (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se inserează următorul alineat: 
„Biocombustibilii și biolichidele luate în 
considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu pot fi 
produse din materii prime obținute pe 
terenuri, în cadrul Uniunii sau al țărilor 
terțe, în cazul în care drepturile legale sau 
drepturile comune în materie de terenuri 
au fost contestate sau încălcate sau în 
cazul care nu s-a dat în mod adecvat un 
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consimțământ liber, prealabil și în
cunoștință de cauză, cu participarea 
instituțiilor reprezentative relevante și cu 
consultarea comunităților afectate.”

Justificare

Având în vedere impactul Directivei UE privind energia din surse regenerabile (ESR) asupra 
drepturilor în materie de terenuri, în special în țările din afara UE, este important să se 
garanteze că nicio încălcare a acestor drepturi nu este determinată de producția de 
biocombustibili pentru piața europeană.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor obținute din biomasă să conțină 
date exacte în sensul articolului 17 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili sau de biolichide 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 alineatele (3) - (5). Comisia 
poate decide ca aceste sisteme să conțină 
date exacte în scopul informării privind 
măsurile luate pentru conservarea zonelor 
care oferă servicii ecosistemice de bază în 
situații critice (cum ar fi protecția bazinelor 
de recepție și controlul eroziunii) în 
materie de protecție a solului, apei și 
aerului, readucerea la starea inițială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum și privind aspectele 
menționate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaște, 
de asemenea, zonele cu ecosisteme sau 
specii rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție, protejate și recunoscute prin 

Comisia decide ca sistemele internaționale 
sau naționale voluntare de stabilire a 
standardelor de producție a produselor 
obținute din biomasă să conțină date exacte 
în sensul articolului 17 alineatul (2) sau să 
demonstreze că loturile de biocombustibili 
sau de biolichide respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 
alineatele (3)-(5a) și ca niciun material să 
nu fie modificat în mod intenționat astfel 
încât să fie acoperit de articolul 3 
alineatul (4) litera (e) punctele (i)-(iii).
Comisia poate decide ca aceste sisteme să 
conțină date exacte în scopul informării 
privind măsurile luate pentru conservarea 
zonelor care oferă servicii ecosistemice de 
bază în situații critice (cum ar fi protecția 
bazinelor de recepție și controlul eroziunii) 
în materie de protecție a solului, apei și 
aerului, readucerea la starea inițială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum și privind aspectele 
menționate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaște, 
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acorduri internaționale sau incluse pe 
listele elaborate de organizații 
interguvernamentale sau de Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii, 
în sensul articolului 17 alineatul (3) litera
(b) punctul (ii).”

de asemenea, zonele cu ecosisteme sau 
specii rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție, protejate și recunoscute prin 
acorduri internaționale sau incluse pe 
listele elaborate de organizații 
interguvernamentale sau de Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii, 
în sensul articolului 17 alineatul (3)
litera (b) punctul (ii).”

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
"(1) În scopurile articolului 17 alineatul 
(2), reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră datorată utilizării 
biocombustibililor și a biolichidelor se 
calculează după cum urmează:
(a) atunci când este stabilită, în anexa V 
partea A sau partea B, o valoare implicită 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru traiectoria de 
producție și atunci când valoarea el
pentru biocombustibilii sau biolichidele în 
cauză, calculată în conformitate cu 
anexa V partea C punctul 7 este egală cu 
sau mai mică decât zero și atunci când 
emisiile estimate ca urmare a schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor sunt zero, 
în conformitate cu anexa VIII partea B, 
prin utilizarea acestei valori implicite;
(b) prin utilizarea unei valori efective 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa V partea C, adăugând 
estimările pentru emisiile generate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor stabilite în anexa VIII;
(c) prin utilizarea unei valori calculate ca 
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suma factorilor formulei menționate la 
punctul 1 din anexa V partea C, caz în 
care valorile implicite dezagregate din 
anexa V partea D sau partea E pot fi 
folosite pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa V partea C, 
pot fi folosite pentru toți ceilalți factori, 
adăugând estimările pentru emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor stabilite în anexa VIII.”

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V - Partea A - rând suplimentar în tabel (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se inserează un rând suplimentat în 
tabelul din partea A. Emisii estimate 
legate de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide
Grup de materii prime: Culturi energetice 
nealimentare
Emisii estimate legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor 
(gCO2eq/MJ): 15

Justificare

Culturile energetice nealimentare pot contribui la ILUC dacă sunt produse pe terenuri care 
au fost folosite pentru producția de alimente. Studiul de impact (pagina 26) marchează că 
emisiile medii estimate de ILUC pentru aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt 
de 15 g CO2/MJ.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V – Partea B – litera b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) materii prime a căror producție a
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii terenurilor: 
terenuri forestiere, pășuni, zone umede,
așezări sau alte tipuri de terenuri, la 
terenuri cultivate sau terenuri cu culturi 
perene. În acest caz, o „valoare a 
emisiilor legate de schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) ar fi trebuit 
calculată în conformitate cu anexa IV, 
partea C, punctul 7.

(b) materii prime a căror producție nu a
avut loc pe terenuri cultivate, terenuri 
rezervate culturilor perene sau altor tipuri 
de terenuri aparținând, în conformitate cu
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change - Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice), oricărei 
alte categorii din punct de vedere al
acoperirii terenurilor (terenuri forestiere, 
pășuni, zone umede) și utilizate în 
producția alimentară, fie că sunt sau nu 
întreținute, asemenea sistemelor bazate pe 
agricultură sau sistemelor silvopastorale.

Justificare

Se justifică neacordarea unui factor ILUC producțiilor care cauzează schimbarea directă a 
destinației terenurilor, însă trebuie precizat că schimbarea directă și indirectă a destinației 
terenurilor nu se exclud neapărat reciproc în toate cazurile.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Anexa 2 – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII - Partea A - rând suplimentar în tabel (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se inserează un rând suplimentat în 
tabelul din partea A. Emisii estimate 
legate de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide
Grup de materii prime: Culturi energetice 
nealimentare
Emisii estimate legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor 
(gCO2eq/MJ): 15
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Justificare

Culturile energetice nealimentare pot contribui la ILUC dacă sunt produse pe terenuri care 
au fost folosite pentru producția de alimente. Studiul de impact (pagina 26) marchează că 
emisiile medii estimate de ILUC pentru aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt 
de 15 g CO2/MJ.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexa 2 – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII – Partea B – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) materii prime a căror producție a
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii terenurilor: 
terenuri forestiere, pășuni, zone umede,
așezări sau alte tipuri de terenuri, la 
terenuri cultivate sau terenuri cu culturi 
perene. În acest caz, o „valoare a 
emisiilor legate de schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) ar fi trebuit 
calculată în conformitate cu anexa V, 
partea C, punctul 7.

(b) materii prime a căror producție nu a
avut loc pe terenuri cultivate, terenuri 
rezervate culturilor perene sau altor tipuri 
de terenuri aparținând, în conformitate cu
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change - Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice), oricărei 
alte categorii din punct de vedere al
acoperirii terenurilor (terenuri forestiere, 
pășuni, zone umede) și utilizate în 
producția alimentară, fie că sunt sau nu 
întreținute, asemenea sistemelor bazate pe 
agricultură sau sistemelor silvopastorale.

Justificare

Se justifică neacordarea unui factor ILUC producțiilor care cauzează schimbarea directă a 
destinației terenurilor, însă trebuie precizat că schimbarea directă și indirectă a destinației 
terenurilor nu se exclud neapărat reciproc în toate cazurile.
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