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Amendamentul 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile
utilizată în toate formele de transport 
în 2020 va fi de cel puțin 10% din 
consumul lor final de energie. Amestecul 
de biocombustibili este una dintre metodele 
pe care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

(1) Având în vedere impactul negativ 
asupra climei asociat biocombustibililor 
care concurează cu terenurile agricole, 
obligația prevăzută la articolul 3 
alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, de modificare și ulterior 
de abrogare a Directivelor 2001/777/CE 
și 2003/30/CE ar trebui înlocuită cu o 
cerință impusă statelor membre de a
garanta că ponderea de energie din surse 
regenerabile avansate pentru transport
utilizată în toate formele de transport 
în 2020 va fi de cel puțin 3 % din 
consumul lor final de energie. Amestecul 
de biocombustibili avansați și de energie 
regenerabilă de origine nebiologică este 
una dintre metodele pe care statele membre 
le au la dispoziție pentru a îndeplini acest 
obiectiv și se așteaptă ca acesta să 
reprezinte principala contribuție.

Or. en

Amendamentul 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
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ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și, până în 
prezent, acesta a reprezentat principala 
contribuție.

Or. it

Amendamentul 80
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție. Totuși, având în vedere noile 
cunoștințe privind raportul 
costuri/beneficii al biocombustibililor, ar 
trebui redusă amploarea dezvoltării lor și, 
prin urmare, ponderea energiei care 
trebuie produse, până în 2020, din surse 
regenerabile. Comisiei i-ar reveni sarcina 
de a evalua necesitatea de a prevedea 
măsuri suplimentare care permit 
atingerea obiectivului conform căruia 
ponderea energiei din surse regenerabile 
reprezintă 20 %din consumul total de 
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energie la nivelul UE.

Or. fr

Amendamentul 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție. Se estimează că piața 
europeană a combustibililor va rămâne 
extrem de dependentă de disponibilitatea 
motorinelor, o particularitate a pieței 
europene: pentru a face față acestei 
puternice dependențe, o producție 
crescută de motorine avansate ar trebui 
încurajată în cadrul Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Politica europeană de încurajare a amestecului de biocombustibili trebuie să țină cont, în 
obiectivele sale, de particularitatea pieței europene a combustibililor, care are cea mai mare 
nevoie de motorină. Rafinăriile reușesc cu greu să țină pasul cu creșterea cererii de 
motorină, iar oferta europeană este insuficientă din punct de vedere structural. Prin urmare, 
motorinele avansate reprezintă o soluție pentru a reduce importurile și pentru a consolida 
securitatea aprovizionării în Uniunea Europeană.
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Amendamentul 82
Britta Reimers

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport 
în 2020 va fi de cel puțin 10% din 
consumul lor final de energie. Amestecul 
de biocombustibili este una dintre metodele 
pe care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport 
în 2020 va fi de cel puțin 10 % din 
consumul lor final de energie. Amestecul 
de biocombustibili este una dintre metodele 
pe care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție. Cererea la nivel mondial de 
mărfuri agricole este în creștere și se 
preconizează o creștere a volatilității pieței 
în viitor.

Or. en

Amendamentul 83
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru o reducere mai mare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, ar 
trebui accelerată introducerea 
biocombustibililor în traficul aerian.

Or. de
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Amendamentul 84
Elisabetta Gardini

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/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. Pentru a evita 
orice denaturare a pieței, obiectivul 
Directivei 2009/28/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, pentru a garanta că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile utilizată în toate formele de 
transport în 2020 va fi de cel puțin 10 % 
din consumul lor final de energie, ar 
trebui să fie compatibil cu articolul 7a 
alineatul (2) din Directiva 98/70/CE.
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.

Or. en



PE513.032v01-00 8/115 AM\937595RO.doc

RO

Justificare

UE trebuie să își intensifice eforturile în vederea elaborării unei viitoare politici energetice 
coerente, în care sporirea gradului de securitate energetică și competitivitatea europeană să 
meargă mână în mână cu o politică clară în domeniul climei, care să reducă emisiile de gaze 
cu efect de seră și să crească calitatea aerului în Europa. Obiectivele în materie de 
biocombustibili abordate în Directiva privind energia din surse regenerabile, precum și în 
Directiva privind calitatea combustibililor, ar trebui să fie coerente și armonizate, pentru a se 
evita orice denaturare a pieței.

Amendamentul 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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/CE a Consiliului[1] 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 scăzute sau zero de gaze cu efect de 
seră și de alți combustibili derivați din 
deșeuri de gaze inevitabile utilizând 
captarea carbonului, precum și utilizarea 
în scopuri de transport, figurează printre
metodele pe care furnizorii de combustibili 
fosili le au la dispoziție pentru a reduce 
intensitatea gazelor cu efect de seră a 
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combustibililor fosili furnizați. Pentru a se 
garanta securitatea investițiilor pentru 
astfel de combustibili avansați pentru 
transport, obiectivul stabilit pentru 2020 
ar trebui completat cu o traiectorie anuală 
obligatorie care să conducă la reduceri de 
10 % în ceea ce privește intensitatea 
gazelor cu efect de seră provenite de la 
combustibilii utilizați în Uniune în 2025.

Or. en

Amendamentul 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 17 din Directiva 2009/28/CE 
stabilește criteriile de durabilitate pe care 
biocombustibilii și biolichidele trebuie să 
le respecte pentru a fi luate în calcul în 
vederea atingerii obiectivelor enunțate de 
directivă și pentru a putea fi incluse în 
programele de sprijin public. Printre aceste 
criterii se numără cerințele privind 
reducerile minime ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră pe care trebuie să le atingă 
biocombustibilii și biolichidele în 
comparație cu combustibilii fosili. 
Articolul 7b din Directiva 98/70/CE 
stabilește criterii de durabilitate identice 
pentru biocombustibili.

(3) Articolul 17 din Directiva 2009/28/CE 
stabilește criteriile de durabilitate pe care 
biocombustibilii și biolichidele trebuie să 
le respecte pentru a fi luate în calcul în 
vederea atingerii obiectivelor enunțate de 
directivă și pentru a putea fi incluse în 
programele de sprijin public. Aceste 
criterii includ cerințe cu privire la 
protecția terenurilor bogate în 
biodiversitate și terenurile cu stocuri 
ridicate de carbon. Printre aceste criterii se 
numără și cerințele privind reducerile 
minime ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră pe care trebuie să le atingă 
biocombustibilii și biolichidele în 
comparație cu combustibilii fosili. 
Articolul 7b din Directiva 98/70/CE 
stabilește criterii de durabilitate identice 
pentru biocombustibili.

Or. en

Justificare

Există deja criterii menite să garanteze că politica UE privind biocombustibilii nu va avea un 
impact negativ asupra ecosistemelor bogate în carbon și în biodiversitate. De asemenea, 
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există un proces în derulare de elaborare a unor criterii care urmează a fi aplicate biomasei 
solide. Pentru a garanta securitatea juridică și coerența și întrucât materiile prime ar trebui 
tratate în același mod, indiferent de utilizarea lor finală, actualele criterii de durabilitate ar 
trebui considerate suficiente.

Amendamentul 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 17 din Directiva 2009/28/CE 
stabilește criteriile de durabilitate pe care 
biocombustibilii și biolichidele trebuie să 
le respecte pentru a fi luate în calcul în 
vederea atingerii obiectivelor enunțate de 
directivă și pentru a putea fi incluse în 
programele de sprijin public. Printre aceste 
criterii se numără cerințele privind 
reducerile minime ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră pe care trebuie să le atingă 
biocombustibilii și biolichidele în 
comparație cu combustibilii fosili. 
Articolul 7b din Directiva 98/70/CE 
stabilește criterii de durabilitate identice 
pentru biocombustibili.

(3) Articolul 17 din Directiva 2009/28/CE 
stabilește criteriile de durabilitate pe care 
biocombustibilii și biolichidele trebuie să 
le respecte pentru a fi luate în calcul în 
vederea atingerii obiectivelor enunțate de 
directivă și pentru a putea fi incluse în 
programele de sprijin public. Printre aceste 
criterii se numără cerințele privind 
reducerile minime ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră pe care trebuie să le atingă 
biocombustibilii și biolichidele în 
comparație cu combustibilii fosili. 
Articolul 7b din Directiva 98/70/CE 
stabilește criterii de durabilitate identice 
pentru biocombustibili. Aceste criterii ar 
trebui să fie completate cu garanții care 
să asigure utilizarea în cascadă și 
respectarea ierarhiei deșeurilor.

Or. en

Justificare

Din cauza unor utilizări actuale ale materiilor prime destinate producției de biocombustibili 
avansați, carbonul încastrat rămâne o componentă solidă în mediul înconjurător; dacă aceste 
utilizări ar fi redirecționate, ele ar crește cererea de uleiuri fosile sau vegetale. Sunt necesare 
măsuri de protecție care să garanteze că devierea de la utilizările actuale nu antrenează un 
echilibru global negativ al carbonului. Extinderea utilizării materialului lingo-celulozic 
presupune unele garanții prin care utilizatorii actuali să nu treacă la lemnul de calitate 
superioară, cu redirecționarea ulterioară din alte industrii sau presiunea de a crește recoltele 
în mod nesustenabil.
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Amendamentul 88
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Deși Directivele 98/70/CE și 
2009/28/CE utilizează termenii 
„biocombustibili și biolichide”, dispozițiile 
lor, inclusiv criteriile relevante de 
durabilitate, se aplică tuturor 
combustibililor din surse regenerabile, 
astfel cum sunt definiți în aceste directive.

Or. fr

Amendamentul 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta
Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta securitatea 
investiției, Directiva 2009/28/CE și 
Directiva 98/70/CE au stabilit că impactul 
schimbării indirecte a destinației 
terenurilor asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră ar trebui luat în considerare 
și ar trebui adoptate măsurile necesare 
pentru a aborda acest impact.

Or. en

Amendamentul 90
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mecanismul bazat pe stimularea 
producției de biocombustibili nu a dus 
doar la o creștere a producției de 
biocombustibili în Uniunea Europeană, ci 
a condus și la creșterea producției de 
biocombustibili în țările terțe. Deși cifrele 
legate de suprafața exactă a terenurilor 
care au fost utilizate și convertite în 
producția de biocombustibili în țările terțe 
variază, unele rapoarte au concluzionat 
că între 2009 și 2013, numai în Africa, 
6 milioane de hectare au fost utilizate 
pentru producția de biocombustibili de 
către întreprinderile europene. Într-o notă 
din aprilie 2013, Raportorul special al 
ONU privind dreptul la hrană a subliniat 
efectele negative ale politicii UE privind 
biocombustibilii în legătură cu dreptul la 
hrană, terenuri și apă. Pentru a combate 
aceste efecte negative, Comisia ar trebui 
să propună modificarea și consolidarea 
criteriilor de durabilitate de la articolul 17 
din Directiva 2009/98/CE și de la 
articolul 7b din Directiva 98/70/CE.

Or. en

Amendamentul 91
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 



AM\937595RO.doc 13/115 PE513.032v01-00

RO

neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră.
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de 
faptul că, la ora actuală, biocombustibilii 
sunt, în principal, produși pe bază de 
culturi de pe terenuri agricole existente.

neagricole în producție, în altă parte. În 
primul caz, surplusul de debușee 
comerciale creat de producătorii de 
biocombustibili poate duce la o 
productivitate mai ridicată, astfel cum se 
precizează în Raportul IFPRI1 și în 
evaluarea de impact a Comisiei2. 
Biocombustibilii produși din biomasa 
rezultată în urma unei productivități mai 
ridicate nu necesită terenuri suplimentare 
și, prin urmare, nu cauzează schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră.

________________________
1 Institutul Internațional de Cercetare în 
domeniul Politicii Alimentare: Evaluarea 
consecințelor asupra schimbării indirecte 
a destinației terenurilor asupra politicilor 
Uniunii în domeniul biocombustibililor. 
Raport final, octombrie 2011.
2 Comisia Europeană: Evaluare de impact 
care însoțește documentul Propunere de 
directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a 
Directivei 98/70/CE și a 
Directivei 2009/28/CE. Documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei (2012)0343.

Or. en

Justificare

Cererea suplimentară de pe piață creată de biocombustibili stimulează producătorii să își 
sporească productivitatea. Atât în UE, cât și în statele în curs de dezvoltare există o serie de 
regiuni unde există un potențial semnificativ pentru sporirea productivității. În multe dintre 
statele membre noi, de exemplu, productivitatea culturilor arabile folosite în prezent este mult 
mai scăzută decât chiar și acum zece ani și decât în vechile state membre vecine unde 
condițiile climatice, terenurile etc. sunt similare.

Amendamentul 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de 
faptul că, la ora actuală, biocombustibilii 
sunt, în principal, produși pe bază de 
culturi de pe terenuri agricole existente.

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși, 
satisfăcută, prin intensificarea producției 

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui totuși 
satisfăcută, prin intensificarea producției 
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curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de faptul 
că, la ora actuală, biocombustibilii sunt, în 
principal, produși pe bază de culturi de pe 
terenuri agricole existente.

curente, care poate avea drept rezultat 
pierderea diversității, deficitul de apă sau 
eroziunea solului, poluarea apei și a 
solurilor și pierderea serviciilor 
ecosistemice esențiale, sau prin 
introducerea terenurilor neagricole în 
producție, în altă parte. Acest din urmă caz 
reprezintă o schimbare indirectă a 
destinației terenurilor și, atunci când 
implică convertirea terenurilor cu stocuri 
mari de carbon, poate antrena importante 
emisii de gaze cu efect de seră, precum și o 
pierdere a diversității. Directivele 98/70/CE
și 2009/28/CE ar trebui, prin urmare, să 
includă dispoziții referitoare la schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor, ținând 
seama de faptul că, la ora actuală, 
biocombustibilii sunt, în principal, produși 
pe bază de culturi de pe terenuri agricole 
existente.

Or. en

Amendamentul 94
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
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trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de faptul 
că, la ora actuală, biocombustibilii sunt, în 
principal, produși pe bază de culturi de pe 
terenuri agricole existente.

trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, ținând seama de 
faptul că, la ora actuală, biocombustibilii 
sunt, în principal, produși pe bază de 
culturi de pe terenuri forestiere sau
agricole existente.

Or. fr

Amendamentul 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de faptul 
că, la ora actuală, biocombustibilii sunt, în 
principal, produși pe bază de culturi de pe 
terenuri agricole existente.

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii va trebui, totuși,
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, ținând seama de 
faptul că, la ora actuală, biocombustibilii 
sunt, în principal, produși pe bază de 
culturi de pe terenuri agricole existente. 
Dacă se face o comparație a cantităților 
de emisii ale unei culturi pe parcursul 
ciclului său de viață, culturile de plante 
oleaginoase generează cantități mai mari 
de emisii decât plantele zaharoase și cu 
conținut de amidon. Pentru a realiza 
beneficii de mediu în modul cel mai 
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eficient, ar trebui să se acorde atenție 
limitării biocombustibililor și, în special, a 
celor care au cel mai mare impact advers 
asupra mediului. Prin urmare, este 
important ca, în primul rând, să se adopte 
măsuri împotriva cultivării plantelor 
oleaginoase.

Or. sv

Amendamentul 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși, 
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a utilizării terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, ținând seama de faptul 
că, la ora actuală, biocombustibilii sunt, în 
principal, produși pe bază de culturi de pe 
terenuri agricole existente.

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse, altele 
decât combustibilii, va trebui, totuși, 
satisfăcută, prin intensificarea producției 
curente sau prin introducerea terenurilor 
neagricole în producție, în altă parte. Acest 
din urmă caz reprezintă o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor și, atunci 
când implică convertirea terenurilor cu 
stocuri mari de carbon, poate antrena 
importante emisii de gaze cu efect de seră. 
Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar 
trebui, prin urmare, să includă dispoziții 
referitoare la schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, ținând seama de 
faptul că, la ora actuală, biocombustibilii 
sunt, în principal, produși pe bază de 
culturi de pe terenuri agricole existente. 
Obiectivul prezentei directive ar trebui să 
fie acela de a se găsi soluții la aceste 
probleme și de a promova utilizarea de 
materii prime nealimentare ca materii 
prime destinate producției de 
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biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 97
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este adecvat, prin urmare, să li se 
permită statelor membre să elaboreze 
sisteme naționale de certificare pentru a 
măsura și a certifica biomasa care nu 
cauzează schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor.

Or. en

Justificare

Biomasa obținută din culturi mai productive și biomasa care nu cauzează schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor ar trebui certificate în cadrul sistemelor naționale ale 
statelor membre și ar trebui puse la dispoziția pieței drept biomasă care nu cauzează 
schimbarea indirectă a destinației terenurilor (non-ILUC). Întrucât biocombustibilii rezultați 
nu vor avea niciun impact asupra schimbării indirecte a destinației terenurilor, această 
abordare înlătură, nu doar reduce, preocupările legate de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor.

Amendamentul 98
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 19 alineatul (6) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (6) din Directiva 98/70/CE 
prevăd luarea în considerare a impactului 
schimbării indirecte a destinației
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terenurilor asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a măsurilor potrivite 
pentru a contracara acest impact, luând, 
în același timp, măsurile necesare pentru 
a garanta securitatea investițiilor și a 
proteja investițiile existente.

Or. en

Justificare

Politica UE ar trebui să fie coerentă.

Amendamentul 99
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când piața de alimente și 
furaje funcționează normal, culturile 
alimentare ar trebui utilizate în principal 
pentru producția de alimente și furaje, în 
special în perioade de criză. Atunci când 
au loc denaturări ale prețurilor pe piață, 
utilizarea culturilor alimentare în scopuri 
bioenergetice poate fi stimulată temporar 
în momentele cu surplus pe piața de 
alimente și furaje.

Or. nl

Amendamentul 100
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea 
de biocombustibil furnizate de statele 

eliminat
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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.

Or. de

Justificare

Comisia confirmă că datele științifice actuale legate de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor nu sunt suficiente pentru a putea fi utilizate în scopuri politice. Afirmațiile despre 
efectele biocombustibililor sunt, așadar, pure speculații. Efectele produselor derivate asupra 
producției de alimente, posibilele creșteri ale producției agricole în mari părți din Europa de 
Est și terenurile cultivate disponibile în UE au fost prea puțin luate în considerare până în 
prezent.

Amendamentul 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 102
Anja Weisgerber

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 

eliminat
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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.

Or. de

Justificare

Comisia Europeană recunoaște că, până în prezent, nu sunt disponibile suficiente date 
științifice referitoare la schimbarea destinației terenurilor și la efectele indirecte aferente. 
Prin urmare, este prematur să se facă speculații cu privire la impactul biocombustibililor.

Amendamentul 103
Erik Bánki

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Comisia recunoaște faptul că știința în domeniul schimbării destinației terenurilor și al 
efectelor sale indirecte nu este suficient de dezvoltată pentru a fi utilizată în scopul elaborării 
de politici, întrucât nu există un consens în ceea ce privește cuantificarea schimbării indirecte 
a destinației terenurilor. Nu se acordă suficientă atenție impactului coproduselor din lanțul 
de aprovizionare cu alimente și nici potențialelor creșteri ale producției în părți întinse ale 
statelor membre noi. Concentrarea atenției asupra prevenirii schimbării indirecte a 
destinației terenurilor (ILUC) ar produce rezultate mai bune, ar prezenta mai multă 
stabilitate sub aspectul implementării și ar aduce mai multe beneficii mediului decât o 
concentrare prematură asupra cuantificării consecințelor schimbării indirecte a destinației 
terenurilor.

Amendamentul 104
Britta Reimers

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 

eliminat



PE513.032v01-00 24/115 AM\937595RO.doc

RO

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.

Or. en

Amendamentul 105
Julie Girling

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 destinației 
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, 
există un posibil risc ca emisiile de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor astfel 
cum rezultă din Directivele 2009/28/CE și 
98/70/CE să fie semnificative și să poată
anula, parțial sau în totalitate, reducerile de 
gaze cu efect de seră generate de 
biocombustibilii individuali. Acest lucru 
este determinat de faptul 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 necesară efectuarea de către 
Comisie a unor cercetări suplimentare, cu 
consultarea părților interesate relevante și 
a statelor membre, cu privire la impactul 
diferitelor grupe de culturi asupra 
schimbării directe și indirecte a destinației
terenurilor.
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Or. en

Amendamentul 106
Pilar Ayuso

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 destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, 
există riscul ca emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor să fie semnificative 
și că ele ar putea anula, parțial sau în 
totalitate, reducerile de gaze cu efect de 
seră generate de biocombustibilii 
individuali. Acest lucru este determinat de 
faptul 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.

Or. es

Amendamentul 107
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 5
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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 destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, se 
estimează că emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației 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 este determinat de 
faptul 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.

Or. de

Justificare

Modificarea legislației în vigoare nu ar trebui să conducă la o discriminare a anumitor 
biocombustibili. Obiectivul inițial privind o pondere de 10 % a biocombustibililor în anul 
2020 ar trebui să fie realizabil prin utilizarea tuturor biocombustibililor. O limitare a 
biocombustibililor de primă generație ar pune sub semnul întrebării investițiile deja realizate 
și ar reduce capacitatea de inovare a întreprinderilor.

Amendamentul 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de (5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
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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.

biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, 
emisiile de gaze cu efect de seră legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor sunt semnificative și vor anula, 
parțial sau în totalitate, reducerile de gaze 
cu efect de seră generate de 
biocombustibilii individuali. Acest lucru 
este determinat de faptul 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 plus, producția de 
biocombustibili provenită din culturi 
alimentare contribuie la volatilitatea 
prețurilor alimentelor. În vederea reducerii 
acestor emisii și a atenuării efectelor 
negative asupra securității alimentare, 
este necesar să se stabilească limita de 5 % 
prevăzută la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d) și să se ia în calcul emisiile 
legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor în momentul 
calculării reducerilor emisiilor de gaze cu 
efect de seră impuse de criteriile de 
durabilitate enunțate în 
Directiva 2009/28/CE și în 
Directiva 98/70/CE.

Or. en

Amendamentul 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
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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.

schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, 
emisiile de gaze cu efect de seră legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor sunt semnificative și vor anula, 
parțial sau în totalitate, reducerile de gaze 
cu efect de seră generate de 
biocombustibilii individuali. Acest lucru 
este determinat de faptul 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 plus, utilizarea crescută a 
biocombustibililor produși din culturi 
alimentare contribuie la volatilitatea 
prețurilor și poate avea un impact negativ 
asupra securității alimentare la nivel 
mondial. Acest lucru a avut consecințe 
sociale negative considerabile asupra 
mijloacelor de subzistență și asupra 
capacității de exercitare a drepturilor 
omului, inclusiv dreptul la alimente sau 
accesul la terenuri pentru comunitățile 
locale care trăiesc în sărăcie, în țări din 
afara Uniunii. În vederea reducerii acestor 
emisii și a acestor consecințe sociale 
negative, este necesar să se concentreze 
atenția îndeosebi asupra reducerii 
utilizării planificate a biocombustibililor
cultivați pe terenuri.

Or. en

Amendamentul 110
Bas Eickhout

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 

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
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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.

schimbarea indirectă a destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, 
emisiile de gaze cu efect de seră legate de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor sunt semnificative și vor anula, 
parțial sau în totalitate, reducerile de gaze 
cu efect de seră generate de 
biocombustibilii individuali. Acest lucru 
este determinat de faptul 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 plus, creșterea consumului de 
biocombustibili în statele membre 
contribuie la volatilitatea prețurilor
alimentelor și poate avea consecințe 
asupra securității alimentare la nivel 
mondial. 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 energii 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 emisiilor asociate exploatării 
indirecte a terenurilor, 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.

Or. en

Amendamentul 111
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
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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.

și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, se 
estimează că emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației 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 este determinat de 
faptul 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. În vederea 
eliminării acestui risc pe termen mediu și 
lung, trebuie încurajate cercetarea și 
dezvoltarea în noile sectoare de producție 
a biocombustibililor avansați, care nu 
intră în concurență cu culturile 
alimentare, cum ar fi materialele ligno-
celulozice care reprezintă una dintre cele 
mai rare tipuri de biomase disponibile 
într-o mare măsură în statele membre.

Or. fr

Justificare

Distincția dintre diversele grupuri de culturi nu este un scop în sine, ci un mijloc. Prin 
urmare, trebuie reamintit că acest mijloc trebuie să încurajeze cercetarea și dezvoltarea în 
UE a unor noi tehnologii care nu intră în concurență cu culturile alimentare: materialele 
ligno-celulozice constituie sectorul care promovează cel mai mult cercetarea și dezvoltarea, 
punct de legătură pentru inovarea în domeniul biotehnologiei la nivelul Europei, care permite 
producția de biomotorine avansate.

Amendamentul 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto
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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 destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, se 
estimează că emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor sunt semnificative și 
că ele ar putea anula, parțial, reducerile de 
gaze cu efect de seră generate de 
biocombustibilii individuali. Acest lucru 
este determinat de faptul 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. Din motive evidente 
de securitate alimentară și energetică, ar 
trebui încurajate cercetarea și dezvoltarea 
în filierele de producție a 
biocombustibililor avansați care nu intră 
în concurență cu culturile alimentare, 
cum ar fi materialele ligno-celulozice și 
algele, care reprezintă două tipuri de 
biomase disponibile într-o mare măsură 
în statele membre

Or. fr

Justificare

Materialele ligno-celulozice reprezintă un potențial important de cercetare și dezvoltare, 
punct de legătură pentru inovarea în domeniul biotehnologiei la nivelul Europei, care permite 
producția de biomotorine avansate. Împreună cu algele, aceste materiale oferă o soluție 
inovatoare, care nu intră în concurență cu culturile alimentare. Prin urmare, aceste două 
posibilități trebuie privilegiate.
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Amendamentul 113
Sophie Auconie

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 destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, se 
estimează că emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației 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 este determinat de 
faptul 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. De 
asemenea, ar trebui dezvoltate noi tipuri 
de biocombustibili avansați, fără legătură 
cu culturile alimentare, cum ar fi 
materialele ligno-celulozice. 

Or. fr

Amendamentul 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Considerentul 5
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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 destinației
terenurilor pentru diferite materii prime 
destinate producției de biocombustibili, se 
estimează că emisiile de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinației 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 este determinat de 
faptul 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. În plus, la 
dezvoltarea culturilor pentru producția de 
biocombustibili ar trebui să se acorde 
prioritate terenurile neutilizate și mai 
puțin fertile.

Or. lt

Amendamentul 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere efectele asociate cu 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor, echilibrul actual al emisiilor 
de CO2 contrazice spiritul și scopul 
legislației în vigoare, necesitând, prin 



PE513.032v01-00 34/115 AM\937595RO.doc

RO

urmare, abrogarea obiectivului general 
obligatoriu de 10 % prevăzut la articolul 3 
alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE, ca 
strategie necesară pentru obținerea unei 
reduceri efective a emisiilor de gaze cu 
efect de seră.

Or. it

[Conform amendamentelor la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE.]

Amendamentul 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta propunere se concentrează 
asupra posibilelor efecte adverse ale 
producției și utilizării biocombustibililor 
în Uniunea Europeană, ținând seama în 
același timp de faptul că alte aspecte 
legate de exploatarea terenurilor, de 
exemplu, sunt tratate în alte instrumente 
legislative, precum și aspectele ce țin de 
impactul climatic care nu au legătură cu 
exploatarea terenurilor.

Or. en

Justificare

Consecințele politicii bioenergetice europene asupra climei sunt tratate în legislația existentă 
(de exemplu, LULUCF, Decizia privind normele de contabilizare și planurile de acțiune 
referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate 
de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură) și în cea 
viitoare (de exemplu, referitoare la criteriile de durabilitate a biomasei solide), legislație care 
nu ar trebui duplicată sau modificată prin propunerea actuală. Alte aspecte sau obiective 
legate de consecințele climatice, cum ar fi eficiența, emisiile asociate transportului și 
distribuirea sau ponderea electricității în transporturi nu se înscriu în sfera prezentei 
directive.
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Amendamentul 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 
de reziduuri, din bacterii și alge, 
contribuie mult la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale destinației 
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.

Or. en

Justificare

Producția de biocombustibili avansați care nu prezintă niciun impact ILUC și nicio ingerință 
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în lanțul alimentar ar trebui să fie încurajată.

Amendamentul 118
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii contribuie 
mult la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu risc scăzut de a provoca 
schimbări indirecte ale destinației
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar să se 
încurajeze creșterea producției de 
biocombustibili avansați, cum ar fi cei 
produși pe bază de materii prime obținute 
din materiale celulozice și de alge, 
întrucât au potențialul de a contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și implică un risc scăzut de a provoca 
schimbări indirecte ale destinației
terenurilor. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin realizarea unui obiectiv 
distinct de atingere a unei ponderi a
biocombustibililor avansați de cel puțin 
2 % în sectorul transporturilor stabilit în 
Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
biocombustibilii avansați ar trebui sprijiniți 
ca parte a cadrului de politică post 2020 
privind energia din surse regenerabile. Cu 
toate acestea, pentru a evita denaturări 
ale pieței și stimulente pentru fraudă, 
biocombustibilii avansați ar trebui să 
îndeplinească aceleași criterii de 
durabilitate ca toți ceilalți biocombustibili.

Or. de
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Justificare

Instrumentul dublei contabilizări nu conduce la creșterea preconizată a producției și utilizării 
de biocombustibili avansați din punct de vedere tehnologic. Un obiectiv obligatoriu de 2 % 
pentru acești combustibili stabilește o țintă clară pentru piață, precum și stimulente pentru 
utilizarea biocombustibililor avansați. Pentru a crea un mediu concurențial echitabil în 
raport cu biocombustibilii convenționali și a evita, astfel, denaturări ale pieței, criteriile de 
durabilitate trebuie îndeplinite și de biocombustibilii avansați.

Amendamentul 119
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii 
convenționali, cum ar fi cei produși pe 
bază de deșeuri, contribuie mult la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu risc scăzut de a provoca schimbări 
indirecte ale destinației terenurilor și nu 
concurează direct pentru terenuri agricole 
destinate piețelor de alimente și furaje. 
Biocombustibilii avansați, cum ar fi cei 
produși pe bază de materii prime 
celulozice și alge, au potențialul de a 
conferi reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră un risc scăzut de a provoca 
schimbări indirecte ale destinației
terenurilor. Este necesar, prin urmare, să 
se încurajeze creșterea producției de astfel 
de biocombustibili avansați. 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, prin stabilirea unui 
obiectiv distinct de 2 % pentru 
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terenurilor și cu reduceri globale
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.

biocombustibilii avansați.

Or. en

Justificare

Biocombustibilii (avansați) de generația a doua și a treia sunt încă în faza de dezvoltare și 
abia acum pătrund pe piață. Biocombustibilii (convenționali) de primă generație pot fi 
produși atât pe bază de culturi, cât și pe bază de reziduuri și deșeuri. Indiferent de 
modalitatea de producție, diferențele dintre cele două tipuri de biocombustibili sunt de ordin 
tehnologic, neavând la bază materiile prime utilizate. Extinderea de către Comisie a definiției 
biocombustibilului „avansat” pentru a include deșeurile și reziduurile va avea efectul nefast 
de a împiedica pătrunderea pe piață a biocombustibililor de înaltă tehnologie (de exemplu, 
produși din ulei de gătit uzat).

Amendamentul 120
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\937595RO.doc 39/115 PE513.032v01-00

RO

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 globale 
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.

alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin stabilirea unui obiectiv 
separat de 2% pentru biocombustibilii
avansați pentru transporturi în 
Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
biocombustibilii avansați din punct de 
vedere tehnologic ar trebui sprijiniți ca 
parte a cadrului de politică post 2020 
privind energia din surse regenerabile. Cu 
toate acestea, pentru a evita denaturări 
ale pieței și stimulente pentru fraudă, 
biocombustibilii avansați ar trebui să 
îndeplinească aceleași criterii de 
durabilitate ca toți ceilalți biocombustibili.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește creșterea producției și introducerea biocombustibililor avansați, 
instrumentul dublei contabilizări nu a dat rezultatele așteptate. Prin stabilirea unui obiectiv 
obligatoriu sunt create stimulente pentru introducerea biocombustibililor avansați, care 
trebuie să îndeplinească aceleași criterii de durabilitate ca și combustibilii convenționali, 
pentru a asigura astfel un mediu concurențial echitabil și pentru a împiedica manipulările 
pieței.

Amendamentul 121
Britta Reimers

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
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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.

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 stabilirea unui obiectiv 
distinct de 2 % pentru biocombustibilii 
avansați în sectorul transporturilor, inclus
în Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
numai biocombustibilii avansați cu impact 
estimat scăzut în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a destinației 
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.

Or. en

Amendamentul 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
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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 globale 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.

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 stabilirea unui obiectiv 
(secundar) distinct de cel puțin 3 % 
pentru biocombustibilii avansați în 
sectorul transporturilor, inclus în 
Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
numai biocombustibilii cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor și cu 
reduceri globale 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.

Or. en

Amendamentul 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
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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 globale 
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.

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, prin stabilirea unui 
obiectiv de 2 % pentru biocombustibilii 
avansați.

Or. en

Amendamentul 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Totuși, astfel de 
biocombustibili avansați nu sunt în prezent 
comercializați, în ciuda numeroaselor 
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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 globale 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.

proiecte de cercetare și de experimente 
inițiale, iar multe studii arată că pe 
termen scurt și mediu nu va fi posibilă 
creșterea volumelor de producție. În acest 
context, acești biocombustibili avansați ar 
trebui sprijiniți și eventual subvenționați
ca parte a cadrului de politică privind 
energia din surse regenerabile, numai după 
o evaluare științifică preliminară privind 
meritele și adevărata lor durabilitate, care 
să demonstreze că aceștia au impact 
estimat scăzut în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor și cu reduceri semnificative 
globale ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Or. it

Amendamentul 125
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 
destinației terenurilor. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari prin 
intermediul unor stimulente mai mari.
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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 globale 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.

Stabilirea treptată a unor obiective 
obligatorii mai ambițioase pentru 
biocombustibilii avansați va transmite un 
semnal clar privind sprijinul de care se 
bucură aceștia la nivelul Uniunii. În acest 
context, numai biocombustibilii avansați cu 
impact estimat scăzut în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor și cu reduceri globale 
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, împreună 
cu biocombustibilii pe bază de cereale și 
de alte culturi de plante cu conținut de 
amidon, zaharoase și oleaginoase.

Or. es

Amendamentul 126
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare. Stabilirea unor obiective 
obligatorii din ce în ce mai ambițioase 
pentru biocombustibilii avansați va 
transmite un semnal clar privind sprijinul
de care se bucură aceștia la nivelul 
Uniunii. Prin urmare, ar trebui stabilite 
obiective obligatorii pentru 
biocombustibilii avansați, conform unui 
calendar care va oferi investitorilor 
previzibilitate și stabilitate. Numai 
biocombustibilii avansați cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor și cu 
reduceri globale 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.

Or. fr

Amendamentul 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 zero de a 
provoca schimbări indirecte ale destinației 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. După evaluarea 
științifică prealabilă cu privire la meritele 
lor și durabilitatea lor reală, este necesar, 
prin urmare, să se încurajeze creșterea 
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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 globale 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.

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 
terenuri, apă sau alte resurse și care nu 
au un impact estimat în ceea ce privește 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor și cu reduceri globale
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.

Or. en

Amendamentul 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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,
reziduuri și alge, contribuie mult la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu risc scăzut de a provoca schimbări 
indirecte ale destinației terenurilor și nu 
concurează direct pentru terenuri agricole 
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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 globale 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.

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, 
până în 2020 ar trebui limitat la 5 % 
nivelul amestecului de biocombustibili 
produși pe bază de produse agricole 
alimentare care pot fi luate în calcul în 
realizarea obiectivului conform căruia 
ponderea energiei din surse regenerabile 
reprezintă 10 % din consumul final de 
energie în sectorul transporturilor. Numai 
biocombustibilii avansați cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor și cu 
reduceri globale 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. În 
acest scop, toate căile inovatoare de 
convertire vor fi încurajate de politica 
europeană în favoarea biocombustibililor.

Or. fr

Justificare

În vederea clarificării obiectivelor, trebuie reamintit obiectivul de 5 % prevăzut de Comisia 
Europeană în prezenta propunere de revizuire și plasat în perspectiva politică europeană 
pentru anul 2020. De asemenea, este util să se sublinieze că inovarea va rămâne o prioritate 
după anul 2020, în vederea securizării perspectivelor pentru investițiile care sunt realizate 
începând din acest moment.

Amendamentul 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației 
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. Pentru 
biocombustibilii avansați sunt necesare 
criterii de durabilitate pentru a garanta că 
aceștia nu generează o pierdere a 
biodiversității sau o pierdere a serviciilor 
ecosistemice și nu concurează cu 
alimentele pentru terenuri, apă și alte 
resurse. În acest context, creșterea 
ponderii nu ar trebui să fie implementată 
pentru anumiți biocombustibili avansați 
până ce nu se adoptă criterii de 
durabilitate la nivelul Uniunii. 

Or. en
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Amendamentul 130
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 destinației 
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 destinației 
terenurilor, cu reduceri globale 
semnificative ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră (calculate ținându-se seama de 
întregul ciclu de viață al 
biocombustibilului respectiv) și a căror 
producție nu va modifica fertilitatea 
naturală a solului și nu va crea probleme 
în ceea ce privește ecosistemul solului, ar 
trebui sprijiniți ca parte a cadrului de 
politică post 2020 privind energia din surse 
regenerabile.
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Justificare

O problemă nu ar trebui rezolvată cu riscul creării altei probleme.

Amendamentul 131
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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 globale semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui 
sprijiniți ca parte a cadrului de politică post 

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
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, 
bacterii și alge, contribuie mult la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu risc scăzut de a provoca schimbări 
indirecte ale destinației 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 destinației
terenurilor și cu reduceri globale
semnificative ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră ar trebui sprijiniți ca parte a 
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2020 privind energia din surse 
regenerabile.

cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile.

Or. fr

Amendamentul 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a garanta eficacitatea 
măsurilor de promovare, îndeosebi a celor 
care încurajează în continuare utilizarea 
de biocombustibili care oferă beneficii 
suplimentare, este necesar ca sistemele de 
sprijin definite de statele membre să țină 
seama de necesitatea verificării și a 
contraverificării volumelor de 
biocombustibil, cu scopul de a evita 
fraudele în ceea ce privește originea reală 
a biocombustibililor sau declararea 
multiplă îndoielnică a acelorași volume de 
biocombustibili în cadrul a două sau mai 
multe sisteme naționale sau scheme de 
acreditare internaționale. Aceste verificări 
ar trebui să vizeze biocombustibilii 
avansați, precum și toți biocombustibilii 
convenționali, deoarece fraudele bazate 
pe declarații multiple îndoielnice 
afectează inclusiv sistemele voluntare și 
naționale de asigurare a durabilității 
biocombustibililor, nu numai măsurile 
specifice aplicabile biocombustibililor 
avansați.

Or. en

Amendamentul 133
Julie Girling
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Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a garanta eficacitatea 
măsurilor de stimulare, îndeosebi a celor 
care vizează promovarea 
biocombustibililor avansați, este esențial 
ca politicile și mecanismele de sprijin 
instituite de statele membre să conțină 
prevederi în ceea ce privește identificarea, 
autentificarea și controlul calității 
volumelor de biocombustibili, pentru a 
preveni afirmațiile frauduloase și 
înșelătoare cu privire la originea unui 
produs biocombustibil și a împiedica 
prezentarea de declarații multiple ale 
volumelor de biocombustibili în cadrul a 
două sau mai multe sisteme naționale sau 
scheme de acreditare internaționale.

Or. en

Amendamentul 134
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea garantării stimulentelor 
destinate încurajării biocombustibililor 
avansați, ar trebui ca sistemele de sprijin 
stabilite de statele membre să țină cont de 
necesitatea de a verifica și de a contra-
verifica volumele de biocombustibili cu 
scopul de a evita fraudele privind originea 
reală a biocombustibililor în două sau 
mai multe sisteme naționale sau 
europene.

Or. fr
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Amendamentul 135
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a garanta eficacitatea 
mecanismelor de sprijin, este necesar să 
se confirme originea și trasabilitatea 
materialelor utilizate astfel încât să 
prevină fraudele. Statele membre trebuie 
să ia măsuri de prevenire a fraudei.

Or. es

Amendamentul 136
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În toate statele membre, 
biocombustibilii convenționali și avansați 
trebuie să fie disponibili pe piață având o 
calitate constantă și ridicată. Pentru a 
contribui la realizarea acestui obiectiv, 
Comisia ar trebui să atribuie de urgență 
un mandat clar Comitetului European de 
Standardizare (CEN) în vederea pregătirii 
standardelor de performanță tehnică 
pentru biocombustibilii avansați și pentru 
amestecurile de combustibili finale și, 
dacă va fi necesar, în vederea revizuirii 
standardelor biocombustibililor 
convenționali, pentru a garanta o calitate 
a produsului combustibil final care nu va 
reduce performanța în materie de emisii 
de dioxid de carbon și nici performanța 
operațională globală a vehiculelor.

Or. en
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Amendamentul 137
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La nivelul Uniunii, combustibilii de 
pe piața publică (adică inclusiv 
biocombustibilii convenționali și avansați) 
trebuie oferiți spre vânzare având o 
calitate constantă și ridicată și asigurând 
armonizarea la nivelul tuturor statelor 
membre. Pentru a contribui la realizarea 
acestui obiectiv, Comisia ar trebui să 
atribuie, cât mai curând posibil, un 
mandat robust Comitetului European de 
Standardizare (CEN) în vederea pregătirii 
standardelor de performanță tehnică 
pentru biocombustibilii avansați și pentru 
amestecurile de combustibili finale și, 
dacă va fi necesar, în vederea revizuirii 
standardelor biocombustibililor 
convenționali, pentru a garanta o calitate 
a combustibilului final care nu va 
diminua performanța în materie de emisii, 
de dioxid de carbon și nici performanța 
operațională globală a vehiculelor.

Or. en

Amendamentul 138
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cât timp biocombustibilii și 
biolichidele fabricate din deșeuri și 
reziduuri au potențialul de a determina 
economii mari de emisii de gaze cu efect 
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de seră, cauzând totodată un impact de 
mediu, social și economic dăunător 
nesemnificativ, este necesară o evaluare 
suplimentară a disponibilității, a 
beneficiilor și a riscurilor lor, printre 
altele, pentru a informa politica 
post 2020. În același timp, sunt necesare 
informații suplimentare cu privire la 
beneficiile securității energetice a 
biocombustibililor convenționali și 
avansați, în special în măsura în care 
combustibilii fosili sunt utilizați în mod 
direct sau indirect pentru fabricarea lor. 
Comisiei ar trebui să i se acorde un 
mandat pentru a prezenta un raport și, 
dacă este cazul, să facă propuneri la 
Parlamentul European și Consiliu în 
legătură cu aceste aspecte. Raportul ar 
trebui să ia în considerare costul de 
oportunitate de mediu, social și economic 
pentru utilizarea materiilor prime în alte 
scopuri decât producția de biocombustibili 
și biolichide, pentru a asigura că 
impacturile generale pozitive și adverse 
sunt menționate în raport.

Or. en

Amendamentul 139
Erik Bánki

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 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, care promovează 
existența în Europa a unor rafinării 
ecologice integrate și diversificate, ar 

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice și pentru a asigura un mediu 
stabil de reglementare pentru investițiile 
noi și cele existente, în conformitate cu 
comunicarea din 2012 intitulată „Inovarea 
în scopul creșterii durabile: O bioeconomie 
pentru Europa” și cu Foaia de parcurs către 
o Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor, care promovează 
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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.

existența în Europa a unor rafinării 
ecologice integrate și diversificate, ar 
trebui asumat angajamentul ca nivelurile 
de biocombustibili promovate de 
Directiva 2009/28/CE să fie menținute în 
anii de după 2020.

Or. en

Justificare

Sunt încă necesare investiții importante pentru realizarea obiectivelor politicii UE în 
domeniul climei pentru 2020, în special obiectivul privind sursele de energie regenerabile. 
Orice investiție existentă sau nouă necesită un cadru de reglementare sigur și previzibil. 
Pentru planificarea, obținerea autorizațiilor, construirea și verificarea investițiilor noi sunt 
necesari cel puțin 5 ani, fiind apoi necesari cel puțin încă 10 ani pentru ca acestea să devină 
profitabile.

Amendamentul 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct 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 biocombustibili
avansați și de a doua generație.
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Amendamentul 141
Pilar Ayuso

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 
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.

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct 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. De asemenea, este 
esențial să se garanteze conformitatea cu 
legislația UE privind deșeurile, în special 
ierarhia deșeurilor stabilită la articolul 4 
din Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile. Reutilizarea și reciclarea 
materialelor menționate la articolul 11 
alineatul (2) din directivă trebuie să fie 
prioritare față de utilizarea lor ca materii 
prime pentru biocombustibili. 

Or. es

Amendamentul 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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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 
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.

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct 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 
industrială sau economică pentru alte 
utilizări decât pentru producția de 
biocombustibili, care folosesc materiale de 
deșeuri exclusiv în scop energetic, în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, care 
nu concurează pentru exploatarea 
terenurilor și a apelor, astfel încât să 
protejeze drepturile alimentare și 
funciare.

Or. en

Amendamentul 143
Vladko Todorov Panayotov

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 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
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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.

Europă eficientă din punct 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. De 
asemenea, este important să se sublinieze 
faptul că ierarhia deșeurilor prevăzută la 
articolul 4 din Directiva 2008/98/CE este 
respectată și aplicată.

Or. en

Justificare

Politica UE ar trebui să fie coerentă.

Amendamentul 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 
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 

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct 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 
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utilizări decât pentru producția de 
biocombustibili și biolichide.

utilizări decât pentru producția de 
biocombustibili și biolichide. Materialele 
ligno-celulozice sunt una dintre cele mai 
rare tipuri de biomasă disponibilă în mare 
măsură în Europa. Stabilirea unui 
obiectiv secundar privind amestecul de 
biocombustibili ligno-celulozici va oferi 
investitorilor vizibilitatea necesară 
exprimării potențialului acestuia.

Or. fr

Justificare

Pentru a răspunde dublei provocări care constă în îmbunătățirea securității energetice a 
statelor membre prin contribuirea la reducerea importurilor de motorină prin producția de 
biomotorine avansate și la încurajarea investițiilor în exploatarea uneia dintre cele mai rare 
tipuri de biomase cu potențial din Europa, trebuie stabilit un obiectiv secundar privind 
amestecul de biocombustibili ligno-celulozici.

Amendamentul 145
Bas Eickhout

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 biodiversității, a 
solului sau a echilibrului global al 
carbonului. Politicile ar trebui să asigure, 
de asemenea, o utilizare în cascadă a 
biomasei, cu garanția că resursele nu trec 
de la aplicările cu valoare adăugată 
societală ridicată la consumul de energie 
cu valori reduse.

Or. en
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Justificare

O serie de utilizări existente determină faptul că lemnul rămâne o componentă solidă a 
mediului, de exemplu, formaldehida și schimbarea utilizării materiilor prime în scopuri 
energetice ar genera un risc de dezechilibru negativ general privind carbonul. Orice 
promovare a utilizării materialului ligno-celulozic trebuie susținută de garanția că, de 
exemplu, industria pastei de hârtie nu este privată de materiile prime care determină o cerere 
de lemn de calitate superioară, cu redirecționarea ulterioară din alte industrii sau presiunea 
de a crește recoltele.

Amendamentul 146
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a exploata sinergiile și a spori 
securitatea juridică, ar trebui 
îmbunătățită coerența între 
Directiva 98/70/CE, Directiva 2009/28/CE 
și legislația din alte domenii de politică a 
Uniunii. Definițiile deșeurilor și 
reziduurilor, în sensul Directivei 98/70/CE
și al Directivei 2009/28/CE ar trebui să fie 
armonizate cu cele enunțate în 
Directiva 2008/98/CE. Fluxurile de 
deșeuri și de reziduuri menționate în 
Directiva 98/70/CE și în 
Directiva 2009/28/CE ar trebui 
identificate mai bine prin intermediul 
codurilor de deșeuri din catalogul 
european al deșeurilor înființat prin 
Decizia 2000/532/CE a Comisiei, pentru a 
facilita aplicarea acestor directive de către 
autoritățile competente din statele 
membre. Promovarea biocombustibililor 
și a biolichidelor în conformitate cu 
Directiva 98/70/CE și cu 
Directiva 2009/28/CE ar trebui să fie 
compatibilă cu obiectivele și scopul 
Directivei 2008/98/CE. În vederea 
realizării obiectivului Uniunii de a se 
îndrepta către o societate a reciclării, 
ierarhia deșeurilor menționată la 
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articolul 4 din Directiva 2008/98/CE ar 
trebui să fie pusă în aplicare integral. 
Pentru a facilita acest demers, utilizarea 
de deșeuri și reziduuri pentru producția 
de biocombustibili și de biolichide ar 
trebui să devină parte a planurilor de 
gestionare a deșeurilor și a programelor 
de prevenire a deșeurilor, instituite de 
statele membre în conformitate cu 
capitolul V din Directiva 2008/98/CE. 
Aplicarea Directivei 98/70/CE și a 
Directivei 2009/28/CE nu ar trebui să 
pună în pericol punerea în aplicare a 
Directivei 2008/98/CE.

Or. en

Amendamentul 147
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deșeurile și subprodusele sunt 
definite de Directiva 2008/98/CE din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile. Prin 
urmare, prezentei directive ar trebui să i 
se aplice aceleași definiții.

Or. en

Amendamentul 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întrucât deșeurile și subprodusele 
sunt definite de Directiva 2008/98/CE din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile, 
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prezentei directive ar trebui să i se aplice 
aceleași definiții.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure coerență între diferitele legislații și politici ale UE. Prin urmare, nu ar 
trebui elaborată nicio definiție nouă de natură să le contrazică sau să le modifice pe cele 
existente.

Amendamentul 149
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți
echilibrul global de gaze cu efect de seră 
al acestora, precum și pentru a descuraja 
noi investiții în instalații cu performanță 
scăzută privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Această creștere 
permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) 
al doilea paragraf.

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibili și biolichide ar trebui 
păstrat la nivelul prevăzut de 
Directiva 2009/28/CE, deoarece actualele 
dispoziții asigură un mai bun echilibru
global de gaze cu efect de seră.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar amâna cu un an obiectivul de 50 % pentru 2017, ceea ce ar duce la 
reducerea cu un procent mai scăzut a emisiilor de gaze cu efect de seră, subminând 
obiectivele politicii UE în domeniul climei pentru 2020. Această dispoziție ar afecta, de 
asemenea, siguranța în materie de reglementare.
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Amendamentul 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a descuraja noi investiții 
în instalații cu performanță scăzută privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Această creștere permite protejarea 
investițiilor în capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a încuraja noi investiții 
în instalații cu performanță ridicată privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Un prag minim stabilit la 50 %
permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

Or. fr

Justificare

Stabilirea unui prag minim de 50 % trebuie să încurajeze cercetarea și investițiile în căi 
inovatoare de producție de biocombustibili avansați și să sprijine potențialul de 
industrializare. Un prag de 50 % care corespunde nivelului celui mai ridicat care trebuie 
atins de instalațiile aflate în funcțiune înainte de 1 iulie 2014 va crea un tratament echitabil 
de natură să stimuleze asumarea riscului de a investi în noi instalații care produc 
biocombustibili avansați.

Amendamentul 151
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
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instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a descuraja noi investiții 
în instalații cu performanță scăzută privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Această creștere permite protejarea 
investițiilor în capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

toate instalațiile aflate în funcțiune ar 
trebui mărit, începând cu 1 iulie 2014, 
pentru a îmbunătăți echilibrul global de 
gaze cu efect de seră al acestora, precum și 
pentru a descuraja noi investiții în instalații 
cu performanță scăzută privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Această 
creștere permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 152
Christa Klaß

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 

eliminat
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biolichide consumate în 2011.

Or. de

Justificare

Tranziția către biocombustibili avansați nu poate fi realizată prin limitarea utilizării de 
biocombustibili convenționali. Prioritatea în acest sens ar trebui să fie cercetarea și 
dezvoltarea. Atâta timp cât nu există date științifice clare cu privire la nivelul SIUT, o 
limitare a biocombustibililor convenționali la nivelurile consumului din 2011 nu este 
justificată.

Amendamentul 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 154
Horst Schnellhardt

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.

eliminat

Or. de

Justificare

Modificarea legislației în vigoare nu ar trebui să conducă la o discriminare a anumitor 
biocombustibili. Obiectivul inițial privind o pondere de 10 % în anul 2020 ar trebui să fie 
realizabil prin utilizarea tuturor biocombustibililor. O limitare a biocombustibililor de primă 
generație ar pune sub semnul întrebării investițiile deja realizate și ar reduce capacitatea de 
inovare a întreprinderilor.
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Amendamentul 155
Anja Weisgerber

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.

eliminat

Or. de

Justificare

Limitarea utilizării de biocombustibili convenționali nu pregătește tranziția către 
biocombustibili avansați. Cercetarea și dezvoltarea adecvate sunt elemente mai importante 
pentru asigurarea promovării eficiente și viabile din punctul de vedere al costurilor a 
biocombustibililor avansați. Esențială pentru tranziția la biocombustibili avansați este 
crearea de stimulente și ajustarea instalațiilor de biocombustibil existente ca alternativă la 
închiderea acestora.

Amendamentul 156
Erik Bánki
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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.

eliminat

Or. en

Justificare

Presupunerea Comisiei că între biocombustibilii convenționali și cei avansați va exista o 
relație conflictuală este contrazisă de realitate; de fapt, sinergiile dintre cele două tipuri de 
combustibili au ajuns la un asemenea nivel încât companiile producătoare de biocombustibili 
convenționali au devenit lideri în construcția de instalații pentru biocombustibili avansați, 
utilizând capital și active împrumutate de la întreprinderile de primă generație atât din 
Europa, cât și din Statele Unite. Astfel, încercările de a stabili un prag pentru 
biocombustibilii tradiționali pentru a stimula biocombustibilii avansați sunt inutile.

Amendamentul 157
Britta Reimers
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Julie Girling

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 

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în perioada de până în 2020, 
este necesar să se stabilească un calendar 
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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.

realist pentru statele membre în ceea ce 
privește raportarea ILUC.

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă a materiilor prime nu reprezintă un instrument eficient în realizarea 
obiectivelor enunțate în prezenta directivă, motiv pentru care, aceasta ar trebui eliminată din 
directivă.

Amendamentul 159
Pilar Ayuso

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 

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației
terenurilor în perioada de până în 2020, 
este necesar să se stabilească obiective 
obligatorii pentru biocombustibilii 
avansați conform calendarului, care să 
asigure predictibilitatea și stabilitatea 
pentru investitori, menținând totodată 
capacitatea curentă și investițiile 
preconizate.
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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.

Or. es

Amendamentul 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în perioada de până în 2020, 
este necesar să se limiteze cantitățile de 
biocombustibili și biolichide obținute din 
culturile alimentare sau 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, 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, de plante oleaginoase și 
energetice care pot contribui la atingerea 
obiectivelor Directivei 2009/28/CE ar 
trebui limitată la 3 % din consumul final 
de energie în sectorul transporturilor în 
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2020.

Or. en

Amendamentul 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației
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 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. Pentru a 
promova biocombustibilii avansați, ar 
trebui introduse stimulente pentru 
biocombustibilii avansați.

Or. sv

Amendamentul 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 9
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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 pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației 
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 și în 
Directiva 98/70/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 și ale 
Directivei 98/70/CE ar trebui limitată la 
ponderea de astfel de biocombustibili și 
biolichide consumate în 2011.

Or. en

Amendamentul 163
Vladko Todorov Panayotov

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 

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a destinației 
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 
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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.

anexa VIII la Directiva 2009/28/CE și în 
partea A din anexa V la 
Directiva 98/70/CE (modificate prin 
prezenta directivă), 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 2013.

Or. en

Justificare

Plafonarea producției de biocombustibili de primă generație nu trebuie realizată la 
întâmplare. Întrucât prezenta directivă va intra în vigoare cel mai devreme la finele 
anului 2013, majoritatea producătorilor vor avea cunoștință despre aceasta la sfârșitul 
anului, în cel mai bun caz.

Amendamentul 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului 
global de 10%. În consecință, accesul la 
piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă 

eliminat
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de modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Amendamentul 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului 
global de 10%. În consecință, accesul la 
piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă 
de modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

eliminat.

Or. es

Amendamentul 166
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului 
global de 10%. În consecință, accesul la 

eliminat
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piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă 
de modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Justificare

Introducerea unei limite de 5 % în cazul biocombustibililor de primă generație ar periclita 
obiectivul stabilit în Directiva 2009/28/CE, conform căruia statele membre trebuie să 
garanteze că, în 2020, ponderea energiei din surse regenerabile în toate sectoarele 
transportului este de cel puțin 10 % din consumul lor total de energie.

Amendamentul 167
Britta Reimers

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului 
global de 10%. În consecință, accesul la 
piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă 
de modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 168
Anja Weisgerber
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Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

(10) Biocombustibilii convenționali sunt 
în continuare esențiali pentru realizarea 
obiectivului global de 10 %. Ca urmarea a 
disponibilității mai mari în raport cu 
biocombustibilii avansați, în anul 2020 
biocombustibilii convenționali ar trebui să 
reprezinte cel puțin 8 % din consumul 
final în sectorul transporturilor. Prin 
urmare, prezenta directivă de modificare 
nu afectează așteptările legitime ale 
operatorilor acestor instalații care servesc 
la producerea de biocombustibili 
convenționali. Biocombustibilii avansați 
ar trebui să reprezinte cel puțin 2 % din 
consumul final de energie până în 2020.

Or. de

Justificare

Având în vedere că și obiectivul de 5 % de la articolul 3 alineatul (4) trebuie eliminat,
prezentul considerent trebuie adaptat în consecință. Impunerea unei limite de 5 % asupra 
biocombustibililor de primă generație nu împiedică importurile din țări terțe în care pădurile 
și zonele umede sunt reutilizate. De asemenea, această abordare aduce prejudicii agriculturii 
europene. În plus, există riscul ca obiectivul atingerii unei ponderi de 10 % a energiei din 
surse regenerabile în sectorul transporturilor până în 2020 să nu fie atins.

Amendamentul 169
Christa Klaß

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului 

(10) Accesul la piață al biocombustibililor 
produși de instalațiile aflate în funcțiune 
înainte de sfârșitul anului 2013 rămâne în 
totalitate deschis. Prin urmare, prezenta 
directivă de modificare nu afectează 
așteptările legitime ale operatorilor acestor 
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global de 10%. În consecință, accesul la 
piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

instalații.

Or. de

Justificare

Stabilirea unui plafon de 5 % pentru biocombustibilii de primă generație nu poate contracara 
importurile din țări terțe în care sunt distruse pădurile și zonele umede. În plus, plafonul ar 
putea determina o reducere cu până la 1/3 a culturilor de rapiță ale UE și ar stopa procesele 
de diversificare a culturilor prin principiul rotației. În cele din urmă, plafonul ar submina 
investițiile în biocombustibili din a doua generație, dezvoltați pe baza celor din prima 
generație și a economiei bio în general.

Amendamentul 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 3 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
obiectivului global în materie de energie 
regenerabilă. Accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. en
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Amendamentul 171
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 8 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10 %. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Justificare

Ar trebui avut în vedere un obiectiv comun atât pentru biocombustibilii convenționali, cât și 
pentru cei avansați.

Amendamentul 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 

(10) Limita de 4 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global
de 10 %. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 



AM\937595RO.doc 81/115 PE513.032v01-00

RO

anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. sv

Amendamentul 173
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 4 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10 %. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Amendamentul 174
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 

(10) Limita de 5 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
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convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

convenționali în cadrul obiectivului global 
pentru amestecul de energie produsă din 
surse regenerabile. În consecință, accesul 
la piață al biocombustibililor produși de 
instalațiile aflate în funcțiune înainte de 
sfârșitul anului 2013 rămâne în totalitate 
deschis. Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. fr

Amendamentul 175
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 7 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10 %. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2014 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Justificare

1. În concordanță cu amendamentul 1; 2. Plafonarea producției de biocombustibili de primă 
generație nu trebuie realizată la întâmplare. Întrucât prezenta directivă va intra în vigoare 
cel mai devreme la finele anului 2013, majoritatea producătorilor vor avea cunoștință despre 
aceasta la sfârșitul anului, în cel mai bun caz. La momentul respectiv, aceștia vor fi deja 
pregătiți cu instalații care să funcționeze în 2014.
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Amendamentul 176
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Limita de 5% fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10%. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

(10) Limita de 5 % fixată la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) nu afectează 
libertatea statelor membre de a-și elabora 
propria traiectorie pentru respectarea 
acestei ponderi stabilite de biocombustibili 
convenționali în cadrul obiectivului global 
de 10 %. În consecință, accesul la piață al 
biocombustibililor produși de instalațiile 
aflate în funcțiune înainte de sfârșitul 
anului 2013 rămâne în totalitate deschis. 
Prin urmare, prezenta directivă de 
modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații. Cu toate 
acestea, combustibilii de a doua generație 
ar trebui să aibă o pondere de peste 5 %.

Or. en

Amendamentul 177
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Ar trebui oferite stimulente pentru a 
încuraja utilizarea energiei electrice din 
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor. De asemenea, ar trebui 
încurajate măsurile de eficiență 
energetică și de reducere a consumului de 
energie.

Or. en
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Amendamentul 178
Horst Schnellhardt

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.

eliminat

Or. de

Justificare

Ca urmare a îndoielilor fundamentale legate de metodologia de măsurare a factorilor SIUT, 
Comisia a hotărât să renunțe la utilizarea acestora în calcule. Prin urmare, utilizarea acestor 
seturi de date pentru raportare pare contradictorie. Modelele folosite exclusiv de IFPRI 
prezintă diferențe majore ale valorilor SIUT între bioetanol și biomotorină. Dimpotrivă, 
modelele utilizate de CARB în SUA prezintă valori similare pentru etanolul din porumb și 
motorina din rapiță, produse în Vestul Mijlociu. 

Amendamentul 179
Britta Reimers

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. 

eliminat
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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. .

Or. en

Amendamentul 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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) În evaluarea de impact a Comisiei s-a 
demonstrat că Emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor sunt, în ciuda unei mai bune 
înțelegeri și a progreselor științifice 
recente, vulnerabile la deficiențele și 
limitele modelelor utilizate pentru a 
determina o valoare specifică a emisiilor 
rezultate în urma ILUC pentru diferite 
tipuri de culturi. Prin urmare, cifrele nu 
sunt suficient de sigure pentru a fi 
introduse într-un act legislativ.

Or. es

Amendamentul 181
Erik Bánki

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 

(11) Biocombustibilii proveniți din materii 
prime care nu antrenează o nevoie 
suplimentară de terenuri, cum ar fi cei pe 
bază de biomasă obținută din culturi mai 
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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. .

productive sau cei produși din materii 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero.

Or. en

Justificare

Există numeroase dubii cu privire la bazele științifice utilizate pentru a estima ILUC, dar și în 
ceea ce privește metodologia și datele utilizate pentru aceste estimări. Prin urmare, 
introducerea lor în raportul statelor membre nu este adecvată.

Amendamentul 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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) 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 sau rezultați în urma creșterilor de 
producție, ar trebui să primească un factor 
de emisie egal cu zero.

Or. en

Amendamentul 183
Bas Eickhout
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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 temeinicia 
obiectivelor Uniunii în materie de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și în materie de biocombustibili, ar 
trebui să se țină seama de emisiile legate 
de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor la calcularea reducerilor
emisiilor de gaze cu efect de seră necesare 
conform criteriilor de durabilitate incluse 
în Directiva 2009/28/CE și în 
Directiva 98/70/CE. De asemenea, pentru 
a atinge obiectivul stabilit la articolul 7a 
alineatul (2), emisiile legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor ar trebui să fie contabilizate, 
pentru a furniza stimulente în favoarea 
producției de 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 materii prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 
emisie egal cu zero.

Or. en

Amendamentul 184
Julie Girling

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 

(11) Emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor ar trebui 
incluse în raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de biocombustibili în 
temeiul Directivelor 98/70/CE și 
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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.

2009/28/CE, începând din 2015. 
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.

Or. en

Justificare

Raportarea ILUC ar trebui să fie obligatorie începând din 2015.

Amendamentul 185
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Reexaminarea și adaptarea acestei 
metodologii ar trebui să țină cont de 
faptul că întreprinderile au efectuat deja 
investiții masive conform legislației 
actuale;

Or. fr

Amendamentul 186
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Schemele voluntare recunoscute de 
Comisia Europeană sunt principalele 
instrumente care sunt utilizate de 
operatorii economici pentru a demonstra 
conformitatea cu criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 7b din 
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Directiva 98/70/CE și la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE. Cu toate acestea, 
schemele respective nu au criterii pe care 
trebuie să le respecte pentru a obține 
recunoașterea. Prin urmare, ar trebui 
instituite norme mai clare. Doar schemele 
care furnizează mecanisme eficiente de 
garantare a independenței și a fiabilității 
auditurilor și implicarea comunităților 
locale și indigene ar trebui considerate 
conforme prezentei directive. Schemele 
respective ar trebui, în plus, să includă 
norme clare și stricte privind excluderea 
din scheme a loturilor de biocombustibili 
și biolichide în cazul nerespectării 
dispozițiilor. Pentru a monitoriza și aplica 
în mod eficient aceste scheme, Comisia ar
trebui să poată avea acces și să dezvăluie 
toate documentele relevante care pot 
suscita motive de îngrijorare privind 
practicile neregulamentare.

Or. en

Amendamentul 187
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Directiva 98/70/CE și 
Directiva 2009/28/CE nu conțin dispoziții 
privind procesul de recunoaștere a acestor 
scheme voluntare, neasigurând astfel 
eficacitatea acestora în ceea ce privește 
respectarea criteriilor de durabilitate și a 
transparenței. Prin urmare, Comisia 
trebuie să stabilească cerințe minime 
obligatorii prin care să se poată considera 
că aceste scheme oferă garanția 
îndeplinirii criteriilor de durabilitate.

Or. en
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Amendamentul 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. În acest sens, doar 
biocombustibilii și biolichidele a căror 
producție nu aduce atingere drepturilor 
comunităților locale și autohtone ar trebui 
considerate sustenabile.

Or. sv

Amendamentul 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Exploatarea terenurilor pentru a 
introduce culturi destinate producției de 
biocombustibili nu ar trebui să conducă la 
strămutări ale comunităților locale și 
indigene. În acest sens, ar trebui 
considerați durabili doar biocombustibilii 
și biolichidele a căror producție nu aduce 
atingere drepturilor comunităților locale 
și indigene.

Or. en

Amendamentul 190
Corinne Lepage
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Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Schimbarea destinației terenurilor 
pentru a introduce culturi utilizate pentru 
producția de biocombustibili nu ar trebui 
să conducă la deplasarea comunităților 
locale și indigene. Prin urmare, terenurile 
comunităților indigene ar trebui să facă 
obiectul unei protecții specifice.

Or. fr

Amendamentul 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Producția de biocombustibili nu ar 
trebui să submineze drepturile funciare 
ale comunităților locale și indigene. Prin 
urmare, pentru a proteja drepturile 
funciare ale acestor comunității, Uniunea 
trebuie să introducă măsuri speciale în 
criteriile de durabilitate.

Or. en

Amendamentul 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pădurile furnizează o paletă largă 
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de avantaje ecologice, economice și 
sociale și servicii esențiale pentru 
umanitate, cum ar fi conservarea 
biodiversității, asigurarea de materii 
prime cu emisii scăzute și menținerea 
funcțiilor ecosistemice, precum și 
protecția sistemului climatic. Există deja 
criterii de durabilitate pentru biomasa 
forestieră în Directiva privind sursele 
regenerabile de energie, iar Comisia 
Europeană va formula și alte 
recomandări cu privire la criteriile de 
durabilitate pentru biomasa solidă, pentru 
a aborda preocupările legate de creșterea 
cererii de biomasă lemnoasă importată. 
Statele membre ale UE dispun de 
instrumente și regulamente în funcțiune, 
care protejează durabilitatea biomasei 
forestiere. Pentru a evita dubla 
reglementare și sarcina birocratică, nu 
este necesară definirea de noi criterii de 
durabilitate pentru biomasa forestieră în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 

eliminat
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posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 194
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

eliminat

Or. de

Justificare

Justificarea utilizării metodologiei nu ar trebui să se bazeze per se pe cele mai recente dovezi 
științifice disponibile, ci pe caracterul cu adevărat credibil și științific al abordării.
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Amendamentul 195
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

eliminat

Or. de

Justificare

Deocamdată nu există o bază științifică solidă și adecvată care să justifice o astfel de metodă 
și utilizarea acesteia. În plus, această abordare subminează certitudinea juridică.

Amendamentul 196
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască eliminat
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metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. en

Justificare

Nu există o bază științifică temeinică și adecvată care să justifice și să aplice o astfel de 
metodologie, iar această abordare subminează nevoia de siguranță în materie de 
reglementare.

Amendamentul 197
Britta Reimers

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 

eliminat
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posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
periodic lista biocombustibililor avansați 
disponibili inclusă în anexa IX, pentru a 
ține seama de progresul științific și tehnic.

Or. es

Amendamentul 199
Julie Girling
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele VIII 
și V la Directiva 2009/28/CE și, respectiv, 
la Directiva 98/70/CE, în lumina adaptării 
la progresul științific și tehnic. În acest 
scop, și în cazul în care acest lucru este 
justificat de cele mai recente dovezi 
științifice disponibile, Comisia ar trebui să 
ia în considerare posibilitatea de a revizui
factorii propuși, per grup de culturi, 
aferenți schimbării indirecte a utilizării
terenurilor, de a introduce factori la 
niveluri de dezagregare superioare, precum 
și de a include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
destinației terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic, până în 2018. În acest scop, și în 
cazul în care acest lucru este justificat de 
cele mai recente dovezi științifice 
disponibile, Comisia ar trebui să 
revizuiască factorii propuși, per grup de 
culturi, aferenți schimbării indirecte a 
destinației terenurilor, de a introduce 
factori la niveluri de dezagregare 
superioare, precum și de a include valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili. Această revizuire ar 
trebui să ia forma unei propuneri de 
modificare a prezentei directive, 
propunere care să fie adoptată prin 
procedură legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să revizuiască raportarea ILUC până în 2018 pentru a lua în calcul 
modificările aduse la prezenta directivă, inclusiv posibila introducere a unor factori ILUC.

Amendamentul 200
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
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aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele VIII 
și V la Directiva 2009/28/CE și, respectiv, 
la Directiva 98/70/CE, în lumina adaptării 
la progresul științific și tehnic. În acest 
scop, și în cazul în care acest lucru este 
justificat de cele mai recente dovezi 
științifice disponibile, Comisia ar trebui să 
ia în considerare posibilitatea de a revizui 
factorii propuși, per grup de culturi, 
aferenți schimbării indirecte a utilizării
terenurilor, de a introduce factori la 
niveluri de dezagregare superioare, precum 
și de a include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

aferenți emisiilor legate de schimbarea 
destinației terenurilor, incluși în 
anexele VIII și V la Directiva 2009/28/CE 
și, respectiv, la Directiva 98/70/CE 
(modificate prin prezenta directivă), în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a destinației terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de dezagregare 
superioare, precum și de a include valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili. Propunerea revizuită ar 
trebui să fie supusă unor consultări cu 
oameni de știință reputați din toate 
domeniile vizate și cu toate părțile 
interesate.

Or. en

Justificare

Vor fi consultați oameni de știință reputați din toate domeniile vizate deoarece, practic, 
deciziile vor schimba mijloacele de existență ale oamenilor.

Amendamentul 201
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară de atenuare a 
schimbărilor indirecte ale utilizării 

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură de atenuare a schimbărilor indirecte 
ale destinației terenurilor. Comisia ar 
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terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor.

trebui să evalueze și alte măsuri de 
atenuare a ILUC, cum ar fi utilizarea 
coproduselor, creșterea randamentului 
recoltelor, eficiența producției și creșterea 
de culturi pe terenuri abandonate sau 
neutilizate, pentru a le include în directive 
sub forma unui bonus, astfel cum este 
stabilit deja în anexa IV partea C punctul 
7 din Directiva 98/70/CE și în anexa V 
partea C punctul 7 din Directiva 
2009/28/CE pentru biomasa obținută pe 
terenuri degradate reabilitate.

Or. es

Amendamentul 202
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară pentru atenuarea 
schimbărilor indirecte ale utilizării 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor.

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară pentru atenuarea 
schimbărilor indirecte ale destinației 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor. 
Utilizarea acestor terenuri degradate 
pentru cultivarea biocombustibililor 
trebuie totuși să fie sprijinită, în măsura 
în care ea nu determină o schimbare 
indirectă a destinației terenurilor.

Or. fr
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Amendamentul 203
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară pentru atenuarea 
schimbărilor indirecte ale utilizării
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor.

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară pentru atenuarea 
schimbărilor indirecte ale destinației 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
reduse și integrate în abordarea prevăzută 
de prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea calității terenurilor degradate, în special a terenurilor cu povârniș, contribuie 
la reducerea riscului de pericole naturale, de exemplu alunecări de teren, în timp ce terenul 
este utilizat cu o anumită finalitate, respectiv extracția de materii vegetale utilizate în 
producția de energie, inclusiv sub formă de biocombustibil. Reducerea emisiilor de carbon nu 
ar trebui avută în vedere doar ca scop în sine, ci în contextul realizării nivelului maxim de 
securitate comună, adică reducerea riscului de catastrofe naturale cu consecințe grave.

Amendamentul 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a permite adaptarea la noile 
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progrese științifice și inovatoare aduse de 
Directiva 2009/28/CE și 
Directiva 98/70/CE și în vederea 
asigurării certitudinii investițiilor, 
Uniunea Europeană ar trebui să 
încurajeze utilizarea de biocombustibili 
care asigură cele mai mari reduceri ale 
emisiilor de GES, aceasta fiind factorul 
catalizator al politicii în materie de 
biocombustibili în Europa. Prin urmare, 
metodologia de realizare a unei evaluări 
totale a ciclului de viață al reducerilor 
emisiilor de dioxid de carbon la 
biocombustibilii individuali ar trebui 
modificată prin includerea economiilor de 
emisii de CO2 în procesul de producție a 
combustibilului finit, deoarece fiecare 
biocombustibil (întreg sau parțial) va avea 
un impact diferit asupra combustibilului 
finit.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura soluția optimă pentru biocombustibili, aceștia trebuie să fie evaluați 
integral și în mod echitabil. Nu există o soluție unică de biocombustibil la mixul obținut; de 
aceea, fiecare trebuie evaluat la valoarea sa, sub aspectul emisiilor de dioxid de carbon, 
pentru a garanta o concurență echitabilă și cele mai corecte opțiuni în materie de mediu. 
Prin evaluarea fiecărui biocombustibil din perspectiva performanței sale energetice și 
climatice, Uniunea Europeană va face alegerile corecte, fundamentate științific în materie de 
biocombustibili, în vederea consolidării cadrului de politică.

Amendamentul 205
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Utilizarea energiei electrice din 
surse regenerabile ar trebui încurajată în 
sectorul transporturilor. Statele membre 
ar trebui, în consecință, să mărească, cu 
timpul, ponderea energiei electrice din 



PE513.032v01-00 102/115 AM\937595RO.doc

RO

surse regenerabile din sectorul energetic, 
încurajând în același timp introducerea 
pe piață a vehiculelor electrice. De 
asemenea, statele membre ar trebui 
autorizate să își reorienteze resursele 
financiare pe care le dedică în momentul 
de față pentru a obține, în totalitate sau 
parțial, cota lor de energie pornind de la 
biocombustibilii produși pe bază de 
cereale și alte culturi bogate în amidon, 
pe bază de zahăr, de oleaginoase și de alte 
culturi energetice cultivate pe terenuri 
pentru a crește ponderea energiilor 
regenerabile, în special a energiei eoliene, 
a energiei solare, a energiei mareelor și a 
energiei geotermice, care și-au 
demonstrat deja caracterul regenerabil și 
durabil. 

Or. fr

Amendamentul 206
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 98/70/CE la progresul științific 
și tehnic, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare și 
raportare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră per ciclu de viață, metodologia de 

eliminat
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calculare a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor, nivelul 
autorizat al conținutului de aditivi 
metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea 
ce privește benzina cu conținut de 
bioetanol.

Or. en

Amendamentul 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 98/70/CE la progresul științific 
și tehnic, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, nivelul autorizat al 
conținutului de aditivi metalici din 
combustibili, metodele analitice autorizate 
legate de specificațiile combustibililor și 
derogarea referitoare la presiunea 
autorizată a vaporilor în ceea ce privește 

(18) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 98/70/CE la progresul științific 
și tehnic, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, nivelul autorizat al conținutului de 
aditivi metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.
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benzina cu conținut de bioetanol.

Or. en

Amendamentul 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 98/70/CE la progresul științific 
și tehnic, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, nivelul autorizat al 
conținutului de aditivi metalici din 
combustibili, metodele analitice autorizate 
legate de specificațiile combustibililor și 
derogarea referitoare la presiunea 
autorizată a vaporilor în ceea ce privește 
benzina cu conținut de bioetanol.

(18) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 98/70/CE la progresul științific 
și tehnic, Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, nivelul autorizat al conținutului de 
aditivi metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.

Or. en

Amendamentul 209
Julie Girling
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i 
se delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

eliminat

Or. en

Amendamentul 210
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista biocombustibililor 
avansați, conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 



PE513.032v01-00 106/115 AM\937595RO.doc

RO

alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată și principiile și valorile necesare 
pentru a se evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili și 
biolichide.

Or. es

Amendamentul 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată și principiile și valorile necesare 
pentru a se evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en
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Amendamentul 212
Erik Bánki

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și valorile 
necesare pentru a se evalua respectarea 
criteriilor de durabilitate în materie de 
biocombustibili și biolichide.

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
cantității de biomasă care nu generează 
emisii legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă a materiilor prime nu contribuie la obiectivul de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră; această abordare subminează nevoia de siguranță în materie de 
reglementare, fără de care nu vor fi efectuate investiții.

Amendamentul 213
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea (19) Pentru a permite adaptarea Directivei 



PE513.032v01-00 108/115 AM\937595RO.doc

RO

Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și valorile 
necesare pentru a se evalua respectarea 
criteriilor de durabilitate în materie de 
biocombustibili și biolichide.

2009/28/CE la progresul științific și tehnic, 
Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

Or. fr

Amendamentul 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
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utilizării terenurilor și principiile și valorile 
necesare pentru a se evalua respectarea 
criteriilor de durabilitate în materie de 
biocombustibili și biolichide.

materie de biocombustibili și biolichide.

Or. it

Amendamentul 215
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și principiile și valorile 
necesare pentru a se evalua respectarea 
criteriilor de durabilitate în materie de 
biocombustibili și biolichide.

(19) Pentru a permite adaptarea 
Directivei 2009/28/CE la progresul 
științific și tehnic, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare în vederea atingerii 
obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată, metodologia de calculare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și principiile și 
valorile necesare pentru a se evalua 
respectarea criteriilor de durabilitate în 
materie de biocombustibili și biolichide.

Or. de

Justificare

Modificarea legislației în vigoare nu ar trebui să conducă la o discriminare a anumitor 
biocombustibili. Contabilizarea multiplă a biocombustibililor din ultima generație ar 
conduce, în plus, la o relaxare a obiectivului de 10 % pentru anul 2020.
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Amendamentul 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact.

Or. en

Amendamentul 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact.



AM\937595RO.doc 111/115 PE513.032v01-00

RO

Or. es

Amendamentul 218
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
finanțate public, în ceea ce privește 
limitarea emisiilor provenite din 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în Uniune și în țările terțe care 
exportă în Uniune și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, prin includerea de 
factori estimați aferenți emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în sistemul de durabilitate odată 
cu intrarea în vigoare a prezentei 
directive. Comisia va propune, de 
asemenea, măsuri suplimentare, precum o 
eventuală interzicere a importurilor de 
biocombustibili și de biolichide care 
contribuie la creșterea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, prin schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor.

Or. en

Amendamentul 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze (20) Comisia ar trebui să evalueze 
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eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar trebui să 
includă introducerea de criterii de 
durabilitate adecvate pentru 
biocombustibilii avansați.

Or. en

Amendamentul 220
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de măsuri armonizate care să 
asigure durabilitatea combustibililor 
avansați destinați transporturilor în 
sistemul de durabilitate începând cu 
1 ianuarie 2021.

Or. en

Amendamentul 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi



AM\937595RO.doc 113/115 PE513.032v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar trebui să 
includă criteriile de durabilitate pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru 
promovarea biocombustibililor avansați.
Comisia ar trebui să efectueze o analiză 
corespunzătoare pentru a evalua impactul 
punerii în aplicare a prezentei directive 
asupra sectorului forestier și a industriei 
conexe.

Or. en

Amendamentul 222
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, până în 2018, după 
care poate fi avută în vedere introducerea 
de factori estimați aferenți emisiilor legate 
de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în sistemul de durabilitate 
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începând cu 1 ianuarie 2021.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să revizuiască raportarea ILUC până în 2018 pentru a lua în calcul 
modificările aduse la prezenta directivă, inclusiv posibila introducere a unor factori ILUC.

Amendamentul 223
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021. 
Comisia ar trebui să efectueze o 
examinare adecvată care vizează 
evaluarea incidenței condițiilor privind 
aplicarea prezentei directive asupra 
sectoarelor de exploatare a biomasei.

Or. fr

Amendamentul 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul
European și Consiliu.

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți din domeniul 
forestier și din industria lemnului, 
precum și din agricultură. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 225
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți în sectorul 
silviculturii și agricol. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. fr


