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Amendamentul 226
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificări aduse Directivei 98/70/CE Modificări aduse Directivei 98/70/CE, 
astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/30/CE din 23 aprilie 2009

Or. en

Justificare

Pentru claritatea textului.

Amendamentul 227
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 3, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Statele membre impun furnizorilor 
să asigure introducerea pe piață a 
benzinei cu un conținut de oxigen de 
maximum 2,7 % și cu un conținut de 
etanol de maximum 5 % până la sfârșitul 
anului 2018 și pot impune introducerea 
pe piață a unui astfel de tip de benzină 
pentru o perioadă mai îndelungată în 
cazul în care consideră că este necesar. 
Acestea garantează informarea 
corespunzătoare a consumatorilor direct 
la pompa de alimentare cu combustibil cu 
privire la conținutul de biocombustibil
din benzină și, mai ales, cu privire la 
folosirea adecvată a diverselor tipuri de 
amestecuri conținând benzină. În acest 
sens, sunt respectate recomandările 
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privind marcarea specificate în 
standardul EN 228:2012 la toate stațiile 
de alimentare cu combustibil de pe 
teritoriul UE.”

Or. en

Justificare

Având în vedere dispozițiile de la articolul 3 alineatul (2), este nevoie să se asigure faptul că 
sortimentul de benzină de protecție este disponibil în continuare pentru o perioadă mai lungă 
de timp pentru vehiculele care nu pot utiliza sortimentul de benzină E10. Ar trebui, de 
asemenea, garantat faptul că consumatorii primesc informații corespunzătoare direct la 
pompa de alimentare.

Amendamentul 228
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 4 alineatul (1), al treilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Atunci când procentul de FAME 
amestecat în motorină depășește 7 % din 
volum, statele membre asigură 
informarea corespunzătoare a 
consumatorilor cu privire la FAME 
direct la pompa de alimentare cu 
combustibil.”

Or. en

Justificare

Dată fiind propunerea de eliminare a articolului 21 din Directiva 2009/28/CE, se impune 
introducerea obligației de marcare la pompa de alimentare a biomotorinei care conține peste 
7 % FAME în Directiva 98/70/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/30/CE.

Amendamentul 229
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Statele membre impun furnizorilor 
să reducă cât de treptat posibil emisiile 
de gaze cu efect de seră generate pe 
durata ciclului de viață pe unitate de 
energie de către combustibilii și energia 
furnizate, cu până la 13 % până la 
31 decembrie 2025, având ca referință 
standardul de combustibil menționat la 
alineatul (5) litera (b). Această reducere 
constă în:
(a) 9 % până la 31 decembrie 2025.
Statele membre impun furnizorilor ca, 
pentru a realiza această reducere, să 
respecte următoarele valori-țintă 
intermediare: 2 % până la 
31 decembrie 2014, 4 % până la 
31 decembrie 2017 și 6 % până la 
31 decembrie 2020.
(b) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
până la 31 decembrie 2022, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (2) litera (h), care 
să fie realizată printr-una sau prin 
ambele metode descrise în continuare:
(i) furnizarea de energie pentru 
transport furnizată pentru utilizare de 
către orice tip de vehicul rutier, utilaj 
mobil nerutier (inclusiv nave de 
navigație interioară), tractor agricol sau 
forestier sau ambarcațiune de agrement;
(ii) utilizarea oricărei tehnologii (inclusiv 
captarea și stocarea carbonului), prin 
care se pot reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului 
de viață pe unitate de energie de 
combustibili sau de energia furnizată;
(c) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
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până la 31 decembrie 2022, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (1) litera (i), 
realizată prin folosirea creditelor 
achiziționate în conformitate cu 
mecanismul de dezvoltare curată 
instituit prin Protocolul de la Kyoto, în 
condițiile stabilite în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității în ceea ce privește 
reducerile din sectorul aprovizionării cu 
combustibili. Prezentul alineat nu aduce 
atingere metodologiilor prevăzute la 
alineatul (5).
Statele membre se asigură, la 
determinarea conformității cu literele (a) 
și (b), că contribuția maximă adusă de 
furnizorii de biocombustibili care 
contribuie la schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, în conformitate cu 
anexa V nu depășește cantitatea de 
energie care corespunde contribuției 
maxime de la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d) din Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita pentru furnizorii de combustibili atingerea obiectivului de 6 % privind 
reducerea emisiilor, respectând totodată introducerea emisiilor anuale provenite din 
variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor, ar 
trebui amânată atingerea acestui obiectiv până în 2022 (în loc de 2020) și ar trebui definită o 
cale clară pentru a-l realiza. Acest lucru asigură o protecție de opt ani (durata medie de 
amortizare a instalațiilor respective) a investițiilor realizate chiar în ajunul adoptării 
prezentei directive.

Amendamentul 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Statele membre impun furnizorilor 
să reducă cât de treptat posibil emisiile 
de gaze cu efect de seră generate pe 
durata ciclului de viață pe unitate de 
energie de către combustibilii și energia 
furnizate, cu până la 13 % până la 
31 decembrie 2025, având ca referință 
standardul de combustibil menționat la 
alineatul (5) litera (b). Această reducere 
constă în:
(a) 9 % până la 31 decembrie 2025.
Statele membre impun furnizorilor ca, 
pentru a realiza această reducere, să 
respecte următoarele valori-țintă: 2 % 
până la 31 decembrie 2014, [...] 4 % 
până la 31 decembrie 2017 și 6 % până la 
31 decembrie 2020;
(b) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
până la 31 decembrie 2020, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (2) litera (h), care 
să fie realizată printr-una sau prin 
ambele metode descrise în continuare:
(i) furnizarea de energie pentru 
transport furnizată pentru utilizare de 
către orice tip de vehicul rutier, utilaj 
mobil nerutier (inclusiv nave de 
navigație interioară), tractor agricol sau 
forestier sau ambarcațiune de agrement;
(ii) utilizarea oricărei tehnologii (inclusiv 
captarea și stocarea carbonului), prin 
care se pot reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului 
de viață pe unitate de energie de 
combustibili sau de energia furnizată;
(c) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
până la 31 decembrie 2020, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (1) litera (i), 
realizată prin folosirea creditelor 
achiziționate în conformitate cu 
mecanismul de dezvoltare curată 
instituit prin Protocolul de la Kyoto, în 
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condițiile stabilite în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității în ceea ce privește 
reducerile din sectorul aprovizionării cu 
combustibili.

Statele membre se asigură, la 
determinarea conformității cu literele (a) 
și (b), că contribuția maximă adusă de 
furnizorii de biocombustibili care 
contribuie la schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, în conformitate cu 
anexa V, nu depășește cantitatea de 
energie care corespunde contribuției 
maxime de la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d) din Directiva 2009/28/CE.”

Or. en

Amendamentul 231
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2), partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Statele membre impun furnizorilor,
prin furnizarea unor combustibili cu 
emisii scăzute de carbon, să reducă cât de 
treptat posibil emisiile de gaze cu efect 
de seră generate pe durata ciclului de 
viață pe unitate de energie de către 
combustibili și energia furnizate, cu până 
la 10 % până la 31 decembrie 2020, 
având ca referință standardul de 
combustibil menționat la alineatul (5) 
litera (b). Această reducere constă în:„
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Or. en

Justificare

Este important să se încurajeze cererea de combustibili cu emisii scăzute de carbon și 
promovarea acestora.

Amendamentul 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 17 a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) 6 % până la 31 decembrie 2020. 
Statele membre impun furnizorilor ca, 
pentru a realiza această reducere, să 
respecte următoarea valoare-țintă 
intermediară: 4 % până în 2018;”

Or. en

Amendamentul 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (2) litera (b), punctul (ii) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(ii) utilizarea oricărei tehnologii 
(inclusiv captarea și stocarea carbonului 
sau captarea și utilizarea carbonului în 
scopul transportului), prin care se pot 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
generate pe durata ciclului de viață pe 
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unitate de energie de combustibili sau de 
energia furnizată;”

Or. en

Justificare

Există loc semnificativ pentru utilizarea gazelor inevitabile provenite din deșeurile industriale 
(precum CO2 provenit din producția de oțel) și pentru producerea etanolului sau a altor 
combustibili lichizi în scopul transportului prin intermediul unui proces de fermentare 
microbiană.

Amendamentul 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2), se introduce 
următoarea literă (ca):
„(ca) Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în 
primul paragraf, statele membre se 
asigură că contribuția maximă a 
biocombustibililor produși pe bază de 
culturi de cereale și de alte culturi bogate 
în amidon, de culturi de plante zaharoase 
și de plante oleaginoase sau culturi 
energetice dedicate nu depășește o 
cantitate de energie care corespunde cu 
5 %, ponderea estimată la sfârșitul anului 
2011 a consumului final de energie în 
transporturi în 2020.”

Or. en

Amendamentul 235
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2) se adaugă următorul 
paragraf:
„Fiecare stat membru se asigură, în 
sensul alineatului (2) literele (a) și (b), că 
contribuția maximă a energiei generate de 
biocombustibili care contribuie la 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor, și anume cei enumerați în 
anexa V, nu depășește 3 % din consumul 
final de energie în transporturi în 2020 în 
statul membru respectiv.”

Or. en

Amendamentul 236
Anne Delvaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2) se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre se asigură că contribuția 
maximă a biocombustibililor de la 
furnizori, în scopul literelor (a) și (b), nu 
depășește contribuția maximă prevăzută 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE până la 
31 decembrie 2017.”

Or. en

Justificare

Limita ar trebui extinsă la Directiva privind calitatea combustibililor până în momentul în 
care factorii legați de schimbarea indirectă a destinației terenurilor (ILUC) intră în vigoare 
pentru a asigura faptul că ILUC este limitată în scopul îndeplinirii obiectivului de 6 % 
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privind decarbonizarea. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie responsabile de 
asigurarea faptului că furnizorii nu depășesc limita atunci când își îndeplinesc obligațiile 
privind FQD, inclusiv orice obiectiv intermediar.

Amendamentul 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ab) se inserează alineatul (2a) după cum 
urmează:
„(2a) Statele membre impun furnizorilor 
să reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
generate pe durata ciclului de viață pe 
unitate de energie de către combustibilii și 
energia furnizate în mod linear începând 
cu 2020 pentru a realiza o reducere de 
10 % până la 31 decembrie 2025, având 
ca referință standardul de combustibil
menționat la alineatul (5) litera (b).”

Or. en

Amendamentul 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime obținute din reziduuri 
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rezultate din agricultură sau silvicultură, 
cu excepția cazului în care se furnizează 
dovezi că aceasta nu are drept rezultat 
degradarea terenurilor agricole și 
funcționarea ecosistemului. Cantitatea de 
reziduuri agricole care trebuie să rămână 
pe teren din motive agricole și ecologice 
este stabilită în funcție de caracteristici 
regionale și, după caz, caracteristici 
ecologice, agricole și geografice 
subregionale, inclusiv, însă fără a se 
limita doar la conținutul organic al 
solului, fertilitatea solului, microbiologia 
solului, capacitatea de stocare a apei și de 
capturare a carbonului. Materiile prime 
obținute din reziduurile agricole produse 
în cursul prelucrării plantei în alimente 
sau în alte produse în afara câmpului nu 
fac obiectul acestui alineat. 
Biocombustibilii și biolichidele care sunt 
luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime obținute din reziduuri 
rezultate din gestionarea pădurilor, cu 
excepția cazului în care se furnizează 
dovezi că aceasta nu are drept rezultat 
degradarea funcțiilor ecosistemului.”

Or. en

Justificare

Reziduurile agricole sunt o sursă de nutrienți pentru plantele agricole și protejează împotriva 
eroziunii solului și a declinului biodiversității. Eliminarea excesivă a reziduurilor agricole 
rezultate în cursul recoltării culturii pot submina aceste funcții ecologice. Reziduurile 
rezultate din silvicultură sunt o sursă de nutrienți și protejează împotriva declinului 
biodiversității. Aceste funcții ecologice pot fi subminate de eliminarea excesivă a reziduurilor, 
al căror volum variază în funcție de condițiile regionale.

Amendamentul 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul alineat (6): eliminat
„(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directive 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul alineat (6): eliminat
„(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.

Or. es
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Amendamentul 241
Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul alineat (6): eliminat
„(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 242
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se inserează următorul alineat (6): eliminat
„(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
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Comisiei.”

Or. de

Justificare

Având în vedere că ipoteza schimbării destinației terenurilor nu poate fi demonstrată 
științific, nu există niciun temei juridic adecvat pentru obligația de raportare. Prin urmare, 
obligația de raportare trebuie eliminată. Terenurile utilizate între 1989 și 2009 pentru 
producția de legume la nivel mondial, cu o suprafață totală de 1,52 și 1,53 miliarde de 
hectare (+0,96 %), nu au suferit aproape nicio schimbare. Dacă în aceeași perioadă 
producția de legume a crescut cu 52 %, de la 5,1 la 7,7 miliarde de tone, producția de 
biocombustibili la nivel mondial a crescut de la 12 milioane la 72 de milioane de tone.

Amendamentul 243
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru,
până la data de 31 martie a fiecărui an,
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.

(6) Începând cu 2015, furnizorii de 
combustibil raportează anual autorității 
desemnate de statul membru căile și 
volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Raportarea în ceea ce privește ILUC ar trebui impusă începând cu 2015.

Amendamentul 244
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie, inclusiv emisiile 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.

(6) Furnizorii de combustibil raportează 
autorității desemnate de statul membru, 
până la data de 31 martie a fiecărui an, 
căile și volumele de producție a 
biocombustibililor, precum și emisiile de 
gaze cu efect de seră per ciclu de viață per 
unitate de energie. Statele membre 
raportează aceste date Comisiei.

Or. en

Justificare

Cerințele de raportare în ceea ce privește ILUC pe baza unor date științifice contestate nu își 
au rostul. Prin urmare, acestea sunt eliminate. Raportarea pe baza valorilor ILUC propuse 
de Comisie ar avea în vedere emisii de gaze cu efect de seră cauzate de biocombustibili în 
cazul cărora nu există probe științifice. Ipoteza privind schimbările indirecte de utilizare a 
terenurilor nu poate fi verificată din punct de vedere științific. Astfel, aceasta nu oferă o bază 
adecvată pentru o propunere legislativă.

Amendamentul 245
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (5), teza introductivă din 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a, în special în ceea ce 
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privește:”

Or. fr

Amendamentul 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (6a):
„(6a) Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivele menționate la alineatul (2), 
statele membre se asigură că contribuția 
maximă comună adusă de furnizori din 
biocombustibilii și biolichidele produse pe 
bază de culturi de cereale și de alte culturi 
bogate în amidon, de culturi de plante 
zaharoase și de plante oleaginoase nu 
depășește cantitatea de energie care 
corespunde contribuției maxime, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d) din Directiva 2009/28/CE.”

Or. en

Amendamentul 247
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 7b alineatul (1), al doilea 
paragraf se elimină.

Or. de
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Justificare

Pentru a crea sisteme de durabilitate fiabile, sunt necesare controale stricte și uniforme, 
aplicabile în toate statele membre deopotrivă biocombustibililor convenționali și celor 
avansați. Exceptările pentru anumite deșeuri și substanțe reziduale conduc în mare măsură la 
obținerea de biocombustibili din materii prime care nu îndeplinesc criteriile de durabilitate.

Amendamentul 248
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„În anexa Va este inclusă o listă 
orientativă a deșeurilor și reziduurilor 
care pot fi utilizate pentru producția de 
biocombustibili. Până la [un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive], 
Comisia realizează, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 11 alineatul (3), o 
listă a codurilor de deșeuri care 
corespund materiilor prime enumerate în 
anexa V. Codurile respective corespund 
listei armonizate a deșeurilor prevăzute în 
anexa la Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 249
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este 
de cel puțin 60 %, în cazul 
biocombustibililor produși în instalații 
care vor intra în funcțiune după 
1 iulie 2014. O instalație este „în 
funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.
În cazul instalațiilor care erau în 
funcțiune la 1 iulie 2014 sau înainte de 
această dată, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii trebuie să 
atingă o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de cel puțin 35% până la 
31 decembrie 2017 și de cel puțin 50%
începând cu 1 ianuarie 2018.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor se calculează în 
conformitate cu articolul 7d alineatul (1).

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să descurajăm utilizarea biocombustibililor prin înăsprirea criteriilor de 
durabilitate mai devreme decât este stipulat în Directiva 2009/30/CE, deoarece alternativa la 
biocombustibili este combustibilii fosili, care nu au niciun criteriu de durabilitate. Utilizarea 
de biocombustibili cu o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 35 % este 
mai bună decât alternativa reprezentată de combustibilii fosili.

Amendamentul 250
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 35 % (cu emisii de gaz cu efect 
de seră de cel mult 54,47 gCO2eq/MJ).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar amâna cu un an obiectivul de 50 % în 2017, ceea ce ar duce la 
reducerea cu un procent mai scăzut a emisiilor de gaze cu efect de seră, subminând 
obiectivele politicii în domeniul climei ale Strategiei Europa 2020. Această dispoziție ar 
afecta, de asemenea, siguranța în materie de reglementare.

Amendamentul 251
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60 %, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații aflate în funcțiune. O 
instalație este „în funcțiune” atunci când a 
avut loc producția fizică de 
biocombustibili.

Or. en
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Amendamentul 252
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE 
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60 %, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 ianuarie 2015. O 
instalație este „în funcțiune” atunci când a 
avut loc producția fizică de 
biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este «în funcțiune» atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 50 %, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este «în funcțiune» atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

Or. fr



AM\937596RO.doc 23/97 PE513.033v01-00

RO

Justificare

Un prag minim de 60 % este prea ridicat și va descuraja cercetarea și investițiile în căi 
inovatoare de producție a biocombustibililor avansați, reducând totodată potențialul de 
industrializare și, prin urmare, obiectivul de a încuraja o mai bună pătrundere pe piață a 
combustibililor avansați.

Amendamentul 254
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalațiilor care erau în 
funcțiune la 1 iulie 2014 sau înainte de 
această dată, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii trebuie să 
atingă o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de cel puțin 35% până la 
31 decembrie 2017 și de cel puțin 50%
începând cu 1 ianuarie 2018.

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalațiilor care erau în 
funcțiune la 1 iulie 2014 sau înainte de 
această dată, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii trebuie să 
atingă o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de cel puțin 35% până la 31 
decembrie 2017 și de cel puțin 50%

De la 1 ianuarie 2017, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră rezultând din 
utilizarea biocombustibililor și 
biolichidelor luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 50 % (cu emisii de gaz cu efect 
de seră de cel mult 41,9 gCO2eq/MJ).
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începând cu 1 ianuarie 2018. Începând cu 1 ianuarie 2018, reducerea 
respectivă a emisiilor de gaze cu efect de 
seră devine de cel puțin 60 % (cu emisii de 
gaz cu efect de seră de cel mult 
33,52 gCO2eq/MJ) pentru biocombustibili 
și biolichidele produse în instalații a căror 
producție a început la 1 ianuarie 2017 sau 
după această dată.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar amâna cu un an obiectivul de 50 % în 2017, ceea ce ar duce la 
reducerea cu un procent mai scăzut a emisiilor de gaze cu efect de seră, subminând 
obiectivele politicii în domeniul climei ale Strategiei Europa 2020. Această dispoziție ar 
afecta, de asemenea, siguranța în materie de reglementare.

Amendamentul 256
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 1 iulie 2014 sau înainte de această dată, 
în scopurile menționate la alineatul (1), 
biocombustibilii trebuie să atingă o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de cel puțin 35% până la 
31 decembrie 2017 și de cel puțin 50%
începând cu 1 ianuarie 2018.

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 1 ianuarie 2015 sau înainte de această 
dată, în scopurile menționate la alineatul 
(1), biocombustibilii trebuie să atingă o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de cel puțin 35 % până la 
31 decembrie 2017 și de cel puțin 50 %
începând cu 1 ianuarie 2018.

Or. en

Justificare

Întrucât directiva va intra în vigoare cel mai devreme la sfârșitul anului 2013, o jumătate de 
an nu este suficientă pentru a adapta tehnologia disponibilă la cerințele prezentei directive. 
Mai mult, industria nu este pregătită, deoarece Directiva 2009/30/CE din 23 aprilie 2009 de 
modificare a Directivei 98/70/CE a preconizat că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
este de cel puțin 60 % pentru biocombustibilii produși în instalații în care producția a început 
la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date.
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Amendamentul 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor se calculează în 
conformitate cu articolul 7d alineatul (1).

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor se calculează în 
conformitate cu articolul 7d alineatul și ia 
în considerare reducerea totală a gazelor 
cu efect de seră pentru biocombustibili, 
începând cu producția lor și până la 
impactul lor asupra energiei utilizate 
pentru a crea combustibilul final. Prin 
urmare, metodologia pentru realizarea 
unei evaluări realiste a reducerilor de 
CO2 per ciclu de viață generate de 
biocombustibili individuali ar trebui 
modificată, deoarece fiecare 
biocombustibil (în totalitate sau parțial) 
va avea un impact diferit asupra 
combustibilului finit.

Or. en

Justificare

Calcularea echilibrului de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili ar trebui să acopere 
producția de combustibil per întreg ciclu de viață, inclusiv efectele în aval ale reducerilor de 
CO2.

Amendamentul 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se inserează următorul alineat (2a):
„(2a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) sunt fabricate din materii 
prime obținute prin practici sustenabile de 
gestionare a terenurilor care mențin sau 
sporesc stocul de carbon al ecosistemelor, 
protejează biodiversitatea și fertilitatea 
solului și a carbonului provenit din soluri 
organice, evită eroziunea solului, 
promovează conservarea resurselor de 
apă și au un impact minim asupra 
disponibilității și a calității apei și asupra 
echilibrului, nutrienților și a 
mineralelor.”

Or. en

Amendamentul 259
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența 
primului paragraf, litera (c).”

Or. en

Justificare

Obiectivul Comisiei este să fie împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește 
aspecte care afectează întreaga industrie a biocombustibililor, ceea ce ar putea compromite 
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așteptările îndreptățite ale agricultorilor și investitorilor. Prin urmare, aceste aspecte ar 
trebui tratate în continuare în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența 
primului paragraf, litera (c).”

Or. en

Amendamentul 261
Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Biocombustibilii și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin 
din materii prime ce provin de pe 
terenuri cu stocuri mari de carbon, 
adică de pe terenuri care dețineau unul 
dintre următoarele statute în ianuarie 
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2008 sau după această dată, indiferent 
dacă terenurile mai dețin sau nu acest 
statut:
(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pe o perioadă semnificativă din an;
(b) alte păduri regenerate în mod natural;
(c) păduri plantate;”

Or. en

Amendamentul 262
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se inserează următorul alineat (5a):
„(5a) În conformitate cu dispozițiile 
menționate la articolul 7a alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c), materiile prime 
utilizate pentru producția de 
biocombustibili și biolichide contabilizate 
în cadrul obiectivului privind amestecul 
de biocombustibili nu trebuie să provină 
din țări în care terenurile cultivate intră 
sub incidența alineatelor (4) și (5) și care 
au suferit schimbări semnificative în anul 
producției de materii prime.”

Or. de

Justificare

Peste 70 % din emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la biocombustibili și biolichide 
își au originea în schimbarea destinației terenurilor din zonele cu păduri tropicale și zone 
umede. Prin urmare, biocombustibilii produși prin aceste schimbări ale destinației 
terenurilor nu ar trebui contabilizați. Astfel ar putea fi reduse atât emisiile de gaze cu efect de 
seră provenind din aceste țări, cât și emisiile de gaze cu efect de seră provocate prin 
schimbarea indirectă a destinației terenurilor.
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Amendamentul 263
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 6 – paragrafele 1 a, 1 b și 1 c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) următoarele paragrafe se adaugă la 
alineatul (6):
„Biocombustibilii luați în considerare în 
sensurile menționate la alineatul (1) nu 
sunt produse din deșeuri sau reziduuri 
dacă prin aceasta aplicarea și obiectivele 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive ar fi subminate.
În special, biocombustibilii luați în 
considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) nu sunt produși din deșeuri 
sau reziduuri care fac obiectul 
obiectivelor în materie de reutilizare și 
reciclare în conformitate cu deșeurile 
biologice în conformitate cu articolul 22 
din directiva respectivă.
Planurile de gestionare a deșeurilor și 
programele de prevenire a deșeurilor 
instituite de statele membre în 
conformitate cu dispozițiile capitolului V 
din Directiva 2008/98/CE iau în 
considerare utilizarea deșeurilor și a 
reziduurilor pentru producția de 
biocombustibili.”

Or. en

Amendamentul 264
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 c – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 7c, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) Comisia adoptă decizii în temeiul 
alineatului (4) numai în cazul în care 
acordul sau sistemul în cauză 
îndeplinește standardele adecvate de 
fiabilitate, transparență și
audit independent și protejează în mod 
adecvat drepturile părților terțe.
Părțile terțe sunt comunități locale și 
indigene sau orice altă persoană afectate 
de operațiuni, în măsura în care au un 
drept de proprietate sau de folosință 
asupra terenului de pe care provin 
materiile prime utilizate pentru a produce 
biocombustibili și biolichide.
Se consideră că acordul sau sistemul nu 
întrunește standardele menționate la 
primul paragraf, cu excepția cazului în 
care prevede ca:
(a) în cazul protecției drepturilor părții 
terțe
(i) anterior autorizării operațiunilor de 
către acord sau sistem, drepturile părților 
terțe să fie analizate. Analiza este 
documentată;
(ii) consimțământul liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză al părților respective 
să fie obținut anterior începerii 
operațiunilor;
(iii) drepturile părților terțe să fie 
respectate;
(iv) părțile terțe ale căror drepturi sunt 
afectate în mod negativ de către 
operațiuni să fie despăgubite în mod 
adecvat;
(b) în cazul standardelor minime de 
fiabilitate și audit independent
(v) auditorii să fie acreditați în raport cu 
standardele internaționale pertinente;
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(vi) conflictele de interes între auditori și 
operatorii economici să fie identificate, 
tratate și soluționate în conformitate cu 
proceduri clare și eficace;
(vii) să fie efectuate, cel puțin anual, 
audituri pe teren în conformitate cu 
proceduri clare, documentate și publicate. 
Auditurile sunt documentate;
(viii) părțile terțe să fie consultate pe 
perioada auditurilor. Consultările sunt 
documentate;
(ix) situațiile de neconformitate să fie 
identificate și soluționate în conformitate 
cu proceduri clare și eficiente. 
Procedurile respective includ termene 
pentru conformitate și prevăd excluderea 
din acord sau din sistem a operațiunilor 
sau loturilor individuale de 
biocombustibili sau biolichide în cazul în 
care conformitatea nu este îndeplinită la 
termen;
(c) în cazul standardelor minime de 
transparență
(x) acordul sau sistemul să fie publicat pe 
un site internet. Toate părțile componente 
ale acordului sau sistemului sunt reunite 
într-un singur document;
(xi) o listă a operatorilor economici 
incluși în acord sau în sistem să fie 
publicată pe același site internet, 
împreună cu copiile certificatelor 
relevante;
(xii) deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul alineatului (4) să fie publicate pe 
același site internet.
O traducere a tuturor documentelor 
menționate la punctele x-xii este pusă la 
dispoziție, în special părților terțe, în 
limba sau limbile oficiale ale țărilor din 
care provin materiile prime.
Părțile terțe pot fi asistate de 
reprezentanții lor în cadrul activităților 
menționate la punctele (i)-(iii) și (viii).
Documentele menționate la punctele (i), 



PE513.033v01-00 32/97 AM\937596RO.doc

RO

(vii) și (viii) sunt păstrate cel puțin cinci 
ani și sunt accesibile Comisiei, la cerere.
Acordul sau sistemul include dispoziții 
care permit Comisiei să exercite 
competențele menționate la articolul 7c 
alineatul (6d) primul paragraf.
În cazul sistemelor de măsurare a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, acestea respectă și cerințele 
metodologice din anexa V. În cazul 
zonelor bogate în biodiversitate 
menționate la articolul 7b alineatul (3) 
litera (b) punctul (ii), listele cuprinzând 
aceste zone respectă standarde adecvate 
de obiectivitate și coerență cu standardele 
recunoscute la nivel internațional și 
prevăd căi de atac corespunzătoare.”

Or. en

Amendamentul 265
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 c – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 7c, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(6) Sub rezerva alineatului (6a), deciziile 
luate în temeiul alineatului (4) se adoptă 
în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 11 alineatul (3), 
ținând cont de observațiile primite din 
partea publicului în conformitate cu 
alineatul (6a). Fără a aduce atingere 
alineatului (6d), aceste decizii sunt 
valabile pe o perioadă de cel mult cinci 
ani.
În cazul în care Comisia consideră că se 
poate adopta o decizie în conformitate cu 
alineatul (4), aceasta publică acordul sau 
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sistemul pe platforma de transparență 
menționată la articolul 24 din 
Directiva 2009/28/CE. Toate părțile 
componente ale acordului sau sistemului 
sunt reunite într-un singur document. 
Comisia publică un anunț în care invită 
părțile interesate să prezinte observații în 
legătură cu acordul sau sistemul. 
Termenul stabilit pentru observații nu este 
mai scurt de două luni de la data 
anunțului.
Comisia publică un raport privind acordul 
sau sistemul pe platforma în materie de 
transparență. La pregătirea raportului, 
Comisia se poate baza pe expertiza 
părților terțe. Orice conflict de interes în
legătură cu orice persoană implicată în 
pregătirea raportului este identificat și 
soluționat.
După adoptarea unei decizii în temeiul 
alineatului (4), acordul sau sistemul se 
publică pe platforma în materie de 
transparență. Toate părțile componente 
ale acordului sau sistemului sunt reunite 
într-un singur document.
Deciziile de la alineatul (4) indică faptul 
că orice persoane fizică sau juridică poate 
prezenta Comisiei observații cuprinzând 
preocupări fundamentate cu privire la 
funcționarea acordului sau sistemului. 
Comisia răspunde, în termen de două 
luni, menționând dacă intenționează să 
adopte măsuri suplimentare.
Atunci când informațiile disponibile 
ridică îndoieli cu privire acordul sau 
sistemul cu privire la care a fost adoptată 
o decizie în temeiul alineatului (4), și 
anume dacă acestea îndeplinesc sau nu în 
continuare cerințele de la alineatul (5), 
Comisia evaluează funcționarea concretă 
a acordului sau a sistemului. În acest 
sens, Comisia este împuternicită să 
acceseze orice document relevant întocmit 
sau păstrat în scopul funcționării 
acordului sau sistemului.
Dacă se justifică prin dovezile preliminare 
cu privire la deficiențele grave din 



PE513.033v01-00 34/97 AM\937596RO.doc

RO

funcționarea acordului sau schemei, 
Comisia suspendă fără întârziere decizia 
de la alineatul (4) printr-un act de punere 
în aplicare, adoptat în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 11 alineatul (3). Suspendarea se 
revocă în același fel, atunci când 
evaluarea Comisiei conchide că 
chestiunea a fost soluționată.”

Or. en

Amendamentul 266
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 c – alineatul 9 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 7c se adaugă următorul 
alineat (9a):
„(9a) Până la [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind 
reexaminarea funcționării acordurilor 
sau a sistemelor voluntare pentru care a 
fost adoptată o decizie în temeiul 
alineatului (4) și identificarea celor mai 
bune practici. Raportul se bazează pe cele 
mai bune informații disponibile, inclusiv 
pe cele obținute prin consultarea părților 
interesate, și pe experiența practică 
acumulată prin aplicarea acordurilor sau 
sistemelor. Raportul ține seama de 
standardele relevante recunoscute la nivel 
internațional, inclusiv de cele elaborate de 
Organizația Internațională pentru 
Standardizare și de Alianța ISEAL. Cu 
referire la fiecare acord și sistem, raportul 
analizează, printre altele, următoarele:
– independența, modalitatea și frecvența 
auditurilor;
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– disponibilitatea și experiența legată de 
aplicarea metodelor de identificare și 
abordare a neconformității;
– transparența, în special în legătură cu 
accesibilitatea sistemului, disponibilitatea 
traducerilor în limbile oficiale ale țărilor 
și regiunilor din care provin materiile 
prime, accesibilitatea unei liste 
cuprinzând operatorii autorizați și 
certificatele corespunzătoare, 
accesibilitatea rapoartelor auditorilor;
– implicarea părților interesate, în special 
în ceea ce privește consultarea 
comunităților indigene și locale în cursul 
elaborării și reexaminării sistemelor, 
precum și în cursul auditurilor;
– robustețea globală a sistemului, în 
special sub aspectul normelor privind 
acreditarea, calificarea și independența 
auditorilor și organismele relevante ale 
sistemului;
– reactualizarea pieței sistemului.
Dacă este cazul în lumina raportului, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
modificare a dispozițiilor prezentei 
directive cu privire la sistemele voluntare 
în vederea promovării celor mai bune 
practici.”

Or. en

Amendamentul 267
Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 c – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 7c se adaugă următorul 
alineat (9a):
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„(9a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a pentru a preveni clasificarea 
frauduloasă a materiilor prime ca deșeuri 
atunci când nu respectă articolul 4 din
Directiva 2008/98/CE sau un program 
comparabil de prevenire și gestionare a 
deșeurilor. Respectivele acte delegate sunt 
adoptate până la 31 decembrie 2015, până 
la comunicarea materiilor prime care nu 
sunt considerate deșeuri în scopul 
prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 268
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 270
Anne Delvaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(a) atunci când este stabilită, în 
anexa IV partea A sau partea B, o 
valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producție și atunci când 
valoarea edl pentru biocombustibilii sau 
biolichidele în cauză, calculată în 
conformitate cu anexa IV partea C 
punctul 7 este egală cu sau mai mică 
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decât zero, adăugând emisiile generate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor în conformitate cu anexa IV 
partea C punctual 19a;”

Or. en

Justificare

Includerea începând cu 2018 a emisiilor legate de ILUC în calculul emisiilor de gaze cu efect 
de seră generate de biocombustibili.

Amendamentul 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(a) atunci când este stabilită, în 
anexa IV partea A sau partea B, o 
valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producție și atunci când 
valoarea edl pentru biocombustibilii sau 
biolichidele în cauză, calculată în 
conformitate cu anexa V partea C 
punctul 7, este egală cu sau mai mică 
decât zero, prin utilizarea acestei valori 
implicite;”

Or. en

Amendamentul 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre se asigură că calculele 
menționate la literele (a), (b) și (c) includ 
emisiile rezultate în urma schimbării 
indirecte a destinației terenurilor în 
conformitate cu anexa V atunci când 
acestea depășesc contribuția maximă 
stabilită la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d) din Directiva 2009/28/CE.”

Or. en

Justificare

Trimitere la includerea emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor în 
calculul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de biocombustibili care depășesc limita.

Amendamentul 273
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 11 alineatul (3), ca 
rapoartele menționate la alineatul (3) să 
conțină date exacte în scopul măsurării 
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate 
cu cultivarea de materii prime pentru 
biocombustibili și biolichide produse în 
mod tradițional în zonele respective în 
sensul articolului 7 alineatul (2).

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 274
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10a 
privind corectarea valorilor tipice și 
implicite estimate prezentate în părțile B 
și E din anexa IV.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10a 
privind corectarea valorilor tipice și 
implicite estimate prezentate în părțile B 
și E din anexa IV.

eliminat

Or. en

Amendamentul 276
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V 
la progresul științific și tehnic, inclusiv 
prin revizuirea valorilor propuse, per grup 
de culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de 
valori suplimentare în cazul apariției pe 
piață a unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificările la considerentul 19 și la articolul 7a alineatul (6).

Amendamentul 277
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V 
la progresul științific și tehnic, inclusiv 
prin revizuirea valorilor propuse, per grup 
de culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 

eliminat
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superioare; includerea, după caz, de 
valori suplimentare în cazul apariției pe 
piață a unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.

Or. es

Amendamentul 278
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de 
valori suplimentare în cazul apariției pe 
piață a unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de 
valori suplimentare în cazul apariției pe 
piață a unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic și stabilirea 
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revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale ligno-
celulozice de origine nealimentară.

valorilor aferente schimbării indirecte a 
destinației terenurilor pentru fiecare an 
legal în conformitate cu anexa V; 
introducerea de noi valori la niveluri de 
dezagregare superioare (de exemplu, la 
nivelul materiilor prime); includerea, după 
caz, de valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili și elaborarea unor 
factori pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale ligno-
celulozice de origine nealimentară.

Or. en

Justificare

Stabilirea anuală a valorilor aferente emisiilor generate de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor.

Amendamentul 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 

(6) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
destinației terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
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legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori pentru 
materiile prime obținute din materiale 
celulozice și din materiale ligno-celulozice 
de origine nealimentară.

legate de schimbarea indirectă a destinației
terenurilor și elaborarea unor factori pentru 
materiile prime obținute din materiale 
celulozice și din materiale ligno-celulozice 
de origine nealimentară, cu condiția ca 
actele delegate să sprijine cercetarea și 
dezvoltarea unor tehnologii inovatoare, 
ținând cont de necesitatea de a consolida 
securitatea aprovizionării cu combustibili 
de tip motorină, care este utilizată de cea 
mai mare parte a parcului auto european.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita crearea unei incertitudini care să descurajeze investițiile, măsurile prevăzute 
vor viza încurajarea cercetării și dezvoltării în statele membre și îndeplinirea cerințelor 
pieței, ținând cont de caracteristicile parcului auto european.

Amendamentul 282
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor și elaborarea unor factori pentru 
materiile prime obținute din materiale 

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei V la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
destinației terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare; includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili, revizuirea categoriilor de 
biocombustibili cărora le-a fost atribuită 
valoarea zero în ceea ce privește emisiile 
legate de schimbarea indirectă a destinației
terenurilor și elaborarea unor factori pentru 
materiile prime obținute din materiale 
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celulozice și din materiale ligno-celulozice 
de origine nealimentară.

celulozice și din materiale ligno-celulozice 
de origine nealimentară. În limita 
posibilului, aceste acte delegate vor 
favoriza dezvoltarea unor tehnologii 
inovatoare și eficace care să răspundă 
provocărilor de mediu.

Or. fr

Amendamentul 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a proteja investițiile existente, 
în ceea ce privește instalațiile care au fost 
în funcțiune până la 1 iulie 2014 cel 
târziu, emisiile generate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor 
menționate în anexa V din prezenta 
directivă nu sunt luate în considerare în 
calculele realizate în conformitate cu 
alineatul (1) cu privire la ponderea 
consumului global de biocombustibili 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte plante bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase, culturi de plante 
oleaginoase și de alte culturi energetice 
cultivate pe terenuri până la 
31 decembrie 2017.

Or. en

Amendamentul 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
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Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (7), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei IV 
la progresul științific și tehnic, inclusiv 
prin adăugarea unor valori pentru alte căi 
de producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele și 
prin modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.”

Or. en

Amendamentul 285
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (7), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10a privind adaptarea anexei IV la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
adăugarea unor valori pentru alte căi de 
producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele și 
prin modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.”

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 286
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (7), primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei IV 
la progresul științific și tehnic, inclusiv 
prin adăugarea unor valori pentru alte căi 
de producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele și 
prin modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.”

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 7d conține elemente esențiale ale directivei și, prin urmare, nu intră în domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 287
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei IV la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
adăugarea unor valori pentru alte căi de 
producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele și 
prin modificarea metodologiei stabilite în 

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea anexei IV la 
progresul științific și tehnic, inclusiv prin 
adăugarea unor valori pentru alte căi de 
producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele.
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partea C.”

Or. en

Justificare

A se vedea justificările la considerentul 19 și la articolul 7a alineatul (6).

Amendamentul 288
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se introduce următorul alineat (8a):
„(8a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a în ceea ce privește stabilirea 
unor definiții detaliate, inclusiv a unor 
specificații tehnice, necesare pentru 
categoriile menționate în anexa IV 
partea C punctul 9.”

Or. es

Amendamentul 289
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera cb (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 d – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Se introduce următorul alineat (8b):
„(8b) Cel târziu până la 
31 decembrie 2015, Comisia prezintă o 
propunere legislativă pentru a include și 
alte măsuri de atenuare a ILUC, cum ar fi 
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utilizarea coproduselor, creșterea 
randamentului recoltelor, eficientizarea 
producției și creșterea de culturi pe 
terenuri abandonate, sub forma unui 
bonus similar celui stabilit pentru 
biomasa obținută pe terenuri în condițiile 
stabilite în anexa IV partea C punctul 8.”

Or. es

Amendamentul 290
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 98/70/CE
Articolul 8 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Articolul 8a alineatul (3) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

„(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10a privind revizuirea limitei pentru 
conținutul de MMT al carburantului 
specificată la alineatul (2). Această 
revizuire se efectuează pe baza 
rezultatelor evaluării realizate cu ajutorul 
metodologiei de testare menționate la 
alineatul (1). Ea poate fi redusă la zero 
dacă evaluarea riscurilor justifică acest 
lucru. Limita nu poate fi mărită decât 
dacă evaluarea riscurilor justifică acest 
lucru.

Or. fr

Amendamentul 291
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
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Directiva 98/70/CE
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 9 se adaugă următorul 
alineat (2a):
„(2a) Comisia ar trebui să examineze 
performanța biocombustibililor în toate 
condițiile sezoniere experimentate pe 
teritoriul Uniunii Europene pentru a se 
asigura că calitatea biocombustibililor 
utilizați pentru vehicule nu duce la o 
deteriorare a emisiilor poluante, a 
emisiilor de CO2 sau a performanței 
generale a vehiculului.
Dacă este necesar, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 10a privind 
adaptarea la progresul științific și tehnic a 
anexei I sau II la prezenta directivă 
pentru a introduce parametri, precum și 
limite și metode de încercare specifice.”

Or. en

Justificare

Este adecvat ca standardele pentru biocombustibilii convenționali să fie revizuite pentru a 
garanta produse de calitate superioară pentru consumatori. Dacă este necesar, ar trebui 
stabiliți în Directiva 98/70/CE parametrii importanți pentru asigurarea calității 
biocombustibililor.

Amendamentul 292
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 9, se introduce următorul 
alineat (2a):
„(2a) Comisia ar trebui să examineze 
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performanța biocombustibililor în toate 
condițiile sezoniere experimentate pe 
teritoriul Uniunii Europene pentru a se 
asigura că calitatea biocombustibililor 
utilizați pentru vehicule nu duce la o 
deteriorare a emisiilor poluante, a 
emisiilor de CO2 sau a performanței 
generale a vehiculului. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10a 
privind adaptarea la progresul științific și 
tehnic a anexei I sau II la prezenta 
directivă pentru a introduce, dacă este 
necesar, parametri, precum și limite și 
metode de încercare specifice.”

Or. en

Justificare

Standardele pentru biocombustibilii convenționali să fie revizuite pentru a garanta 
disponibilitatea produselor de calitate superioară pentru consumatori. Dacă este necesar, ar 
trebui stabiliți în Directiva 98/70/CE parametrii importanți pentru asigurarea calității 
biocombustibililor.

Amendamentul 293
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La articolul 10, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea la 
progresul științific și tehnic a metodelor 
analitice autorizate, menționate în 
anexele I, II și III.”

Or. fr
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Amendamentul 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a privind adaptarea la progresul 
științific și tehnic a metodelor analitice 
autorizate, menționate în anexele I, II și III.

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu articolul 10a privind adaptarea la 
progresul științific și tehnic a metodelor 
analitice autorizate, menționate în 
anexele I, II și III.

Or. en

Amendamentul 295
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Se introduce următorul articol 10a: eliminat
„Articolul 10a
Exercitarea delegării
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute de prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării 
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în vigoare a prezentei directive.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), 
articolul 8a alineatul (3) și articolul 10 
alineatul (1) intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au exprimat vreo 
obiecție în termen de 2 luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire 
la faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.”

Or. fr

Amendamentul 296
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
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Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5) și (7), la articolul 
8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani de la [data intrării în 
vigoare a prezentului act de modificare].
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

În conformitate cu formularea standard a Parlamentului European cu privire la actele 
delegate.

Amendamentul 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatul (5), la articolul 8a 
alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (1) 
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alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

se acordă pentru o perioadă nedeterminată 
de timp de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 298
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (7) și (8a), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. es

Amendamentul 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (1a), (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) se acordă pentru o perioadă 
nedeterminată de timp de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
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Or. en

Amendamentul 300
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directive 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie.
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (7) și (8), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. es

Amendamentul 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatul (5), la articolul 8a 
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articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității
actelor delegate deja în vigoare.

alineatul (3) și la articolul 10 alineatul (1) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 302
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5) și (7), la articolul 
8a alineatul (3) și la articolul 10 alineatul 
(1) poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu 
aduce atingere valabilității actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității
actelor delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, la 
articolul 7d alineatele (1a), (5), (6) și (7), la 
articolul 8a alineatul (3) și la articolul 10 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității
actelor delegate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 304
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directive 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
2 luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (5), (7) și (8), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
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Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. 
Termenul se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. es

Amendamentul 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
2 luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatul (5), articolul 8a alineatul (3) și 
articolul 10 alineatul (1) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au exprimat 
vreo obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
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Directiva 98/70/CE
Articolul 10 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
2 luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (1a), (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul -1 (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective naționale obligatorii privind 
ponderea globală a energiei din surse 
regenerabile în cadrul consumului final 
brut de energie [...]. Directiva definește 
normele referitoare la transferurile 
statistice între statele membre, la 
proiectele comune între statele membre 
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și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la 
procedurile administrative, la informare 
și formare și la accesul energiei din surse 
regenerabile la rețeaua de energie 
electrică. Prezenta directivă stabilește 
criteriile de durabilitate pentru 
biocombustibilii și biolichide.”

Or. it

Amendamentul 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul -1 (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 2, litera (e) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(e) «biomasă» înseamnă fracțiunea 
biodegradabilă a produselor, deșeurilor 
și reziduurilor de origine biologică din 
agricultură (inclusiv substanțe vegetale 
și animale), silvicultură și industriile 
conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, 
precum și fracțiunea biodegradabilă a 
deșeurilor industriale și municipale, dar 
excluzând fracțiunile din silvicultură și 
ale lemnului care sunt reutilizabile sau 
reciclabile din punct de vedere industrial 
sau economic pentru alte utilizări 
industriale;”

Or. en

Amendamentul 309
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a (nouă)
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Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Articolul 2 litera (k) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(k) «schemă de sprijin» înseamnă orice 
instrument, schemă sau mecanism 
aplicat de un stat membru sau de un 
grup de state membre, care promovează 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
prin reducerea costurilor acestei energii, 
prin creșterea prețului la care aceasta 
poate fi vândută sau prin mărirea, prin 
intermediul unor obligații referitoare la 
energia din surse regenerabile sau în alt 
mod, a volumului achiziției pentru acest 
tip de energie; acesta include, dar nu se 
limitează la ajutoare pentru investiții, 
scutiri sau reduceri de impozite, 
rambursări de taxe, scheme de sprijin 
privind obligația referitoare la energia 
din surse regenerabile, inclusiv cele care 
utilizează certificate verzi, și scheme de 
sprijin direct al prețurilor, inclusiv 
tarife fixe și bonus; schemele de sprijin 
nu trebuie să creeze denaturări ale 
piețelor materiilor prime din alte sectoare 
industriale care utilizează în mod 
tradițional aceeași materie primă.”

Or. fr

Amendamentul 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul -1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 2, litera (k) se înlocuiește 
cu următorul text:
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„(k) «schemă de sprijin» înseamnă orice 
instrument, schemă sau mecanism 
aplicat de un stat membru sau de un 
grup de state membre, care promovează 
utilizarea energiei din surse regenerabile 
prin reducerea costurilor acestei energii, 
prin creșterea prețului la care aceasta 
poate fi vândută sau prin mărirea, prin 
intermediul unor obligații referitoare la 
energia regenerabilă sau în alt mod, a 
volumului achiziționat de acest tip de 
energie; acesta include, dar nu se 
limitează la ajutoare pentru investiții, 
scutiri sau reduceri de impozite, 
rambursări de taxe, scheme de sprijin 
privind obligația referitoare la energia 
din surse regenerabile, inclusiv cele care 
utilizează certificate verzi, și scheme de 
sprijin direct al prețurilor, inclusiv 
tarife fixe și bonus; schemele de sprijin 
nu duc la distorsiunea pe piață a prețului 
materiilor prime pentru alte sectoare 
industriale care utilizează în mod 
tradițional aceleași materii prime;”

Or. en

Amendamentul 311
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pa) «biomasa non-ILUC» înseamnă 
biomasa care îndeplinește unul dintre 
criteriile prezentate la anexa VIII.”

Or. en
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Amendamentul 312
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pb) «biocombustibil convențional» 
înseamnă orice biocombustibil care 
conține uleiuri de origine vegetală sau 
orice biocombustibil produs din amidon 
(uzat sau nu), uleiuri de origine vegetală 
(uzate sau nu), grăsimi animale (uzate 
sau nu) sau zahăr.”

Or. en

Amendamentul 313
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directive 2009/28/CE
Articolul 2 – punctul pa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 2 se introduce o nouă 
literă (pa):
„(pa) «biocombustibili avansați» 
înseamnă biocombustibili produși din 
materii prime care nu concurează direct 
cu culturile alimentare și furajere. În 
anexa IX se află o listă neexhaustivă a 
biocombustibililor avansați. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25b pentru a 
adapta lista respectivă la progresele 
științifice și tehnice.”

Or. es
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Amendamentul 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pa) «biocombustibil avansat» înseamnă 
material biologic pentru care utilizarea 
alternativă relevantă este asociată cu 
emisii semnificative de metan sau de 
protoxid de azot fără generarea de energie 
din surse regenerabile în conformitate cu 
definiția din anexa IX. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 litera (b) în 
scopul de a adapta această listă în lumina 
progreselor științifice și tehnice.”

Or. sv

Amendamentul 315
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 c (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pc) «biocombustibil avansat» înseamnă 
biocombustibili la care se face referire în 
general drept «combustibili de a doua 
generație» sau «de a treia generație» și nu 
includ biocombustibilii convenționali. 
Biocombustibilii produși din materiale 
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celulozice conținute în culturile 
convenționale sau în coprodusele produse 
prin procesele de obținerea a 
biocombustibililor convenționali sunt 
biocombustibili avansați.”

Or. en

Amendamentul 316
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă:
„(pa) «combustibili cu emisii scăzute de 
carbon» înseamnă combustibili cu emisii 
de gaze cu efect de seră generate per ciclu 
de viață care sunt reduse cu cel puțin 
50 %, având ca referință standardul de 
combustibil pe baza emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate per ciclu de viață pe 
unitate de energie de combustibili fosili în 
2010.”

Or. en

Justificare

Este important să se încurajeze cererea de combustibili cu emisii scăzute de carbon și 
promovarea acestora.

Amendamentul 317
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pa) «captarea și utilizarea carbonului 
(CCU) în scopul transportului» înseamnă 
un proces care captează fluxurile de gaze 
provenite din deșeuri și reziduuri bogate 
în carbon (CO/CO2) generate de sursele 
de energie neregenerabilă și le transformă 
în combustibili utilizați în sectorul 
transportului;”

Or. en

Amendamentul 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, se adaugă următoarea 
literă:
„(pa) «reziduul de prelucrare» este o 
substanță care nu echivalează cu 
produsul sau produsele finite vizate direct 
de un proces de producție, nu reprezintă 
un obiectiv principal al procesului de 
producție, iar procesul nu a fost modificat 
în mod intenționat pentru a-l produce.”

Or. en

Justificare

Există mai multe interpretări date termenului de reziduuri în Europa. Din motive de claritate, 
ar trebui să fie inclusă o definiție clară. Această definiție a fost formulată în Comunicarea 
Comisiei privind implementarea practică a sistemului de durabilitatea al UE pentru 
biocombustibili și biolichide și privind regulile de contabilizare aplicabile biocombustibililor 
(2010/C 160/2).
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Amendamentul 319
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: eliminat
„Obiective naționale obligatorii și măsuri 
privind utilizarea energiei din surse 
regenerabile”.

Or. fr

Amendamentul 320
Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

Or. it

Amendamentul 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

„Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în 
primul paragraf, contribuția maximă 
comună a biocombustibililor și 



PE513.033v01-00 72/97 AM\937596RO.doc

RO

biolichidelor produse pe bază de culturi 
de cereale și de alte culturi bogate în 
amidon, de culturi de plante zaharoase și 
de plante oleaginoase nu trebuie să 
depășească cantitatea de energie care 
corespunde contribuției maxime, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d).”

Or. en

Amendamentul 323
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directive 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

Or. es

Amendamentul 324
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
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Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

Or. fr

Amendamentul 325
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

Justificare

Pentru realizarea obiectivului național obligatoriu în ceea ce privește utilizarea energiei din 
surse regenerabile și în conformitate cu principiul subsidiarității, decizia legată de măsurile 
necesare în acest sens ar trebui să aparțină statelor membre.

Amendamentul 326
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (1) se adaugă un al doilea 
paragraf:

eliminat

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

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 327
Julie Girling
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor 
convenționale și avansate produse pe bază 
de materii prime astfel cum este prevăzut 
în anexa IX nu depășește cantitatea de 
energie care corespunde contribuției 
maxime, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Amendamentul 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse 
pe bază de culturi de cereale și de alte 
culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase, de plante oleaginoase și 
de culturi energetice este condiționată de 
materiile prime obținute de pe terenurile 
gestionate astfel încât să crească 
capacitatea totală a terenului de absorbție 
a carbonului și să protejeze fertilitatea 
solului și nu depășește cantitatea de 
energie care corespunde contribuției 
maxime, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 

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

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

Or. en

Amendamentul 331
Paolo Bartolozzi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„În 2020, o pondere de cel puțin 3 % din 
consumul final de energie în sectorul 
transporturilor este acoperită din energie 
obținută din biocombustibili avansați. În 
2025, cel puțin 5 % din consumul final de 
energie în domeniul transporturilor este 
acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.”

Or. en

Amendamentul 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) primul paragraf se înlocuiește cu 
textul următor:
„(4) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse avansate de 
energie utilizată în transporturi în 2020 
reprezintă cel puțin 3 % din consumul 
final de energie în transporturi în statul 
membru respectiv.”

Or. en

Justificare

Amendamentul înlocuiește obiectivul de 10 % pentru biocombustibilii utilizați în transport cu 
un obiectiv de 3 % pentru energia din surse avansate de energie utilizată în transporturi, și 
anume capturarea și utilizarea biocombustibililor avansați și a carbonului în scopul 
transportului (de exemplu, utilizarea gazelor inevitabile provenite din deșeurile industriale 
pentru a alimenta fermentarea microbiană cu scopul de a produce combustibil lichid sau 
gazos). Luând în considerare contabilizarea multiplă, acest lucru echivalează cu un obiectiv 
cantitativ similar cu propunerea Comisiei fără a impune utilizarea de culturi cultivate pe 
terenuri.

Amendamentul 333
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) primul paragraf se înlocuiește cu 
textul următor:
„(4) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transporturi 
în 2020 reprezintă cel puțin 8 % din 
consumul final de energie în 
transporturi în statul membru 
respectiv.”

Or. fr
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Amendamentul 334
Anne Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) primul paragraf se înlocuiește cu 
textul următor:
„(4)Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transporturi 
în 2020 reprezintă cel puțin 10 % din 
consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv. 
Un stat membru poate deroga de la acest 
obiectiv, sub rezerva îndeplinirii 
următoarelor condiții:
– statul membru îndeplinește obiectivele 
stabilite la alineatele (1) și (2);
– consumul total de energie în sectorul 
transporturilor în statul membru nu 
depășește estimările prevăzute în cadrul 
planului național de acțiune privind 
energia din surse regenerabile;
– statul membru demonstrează că această 
derogare permite realizarea obiectivelor 
stabilite la alineatele (1) și (2) la un preț
mai redus și, prin urmare, își ia 
angajamentul de a încerca să depășească 
aceste obiective.”

Or. en

Justificare

Obiectivul de 10 % privind ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor poate avea efecte negative (de exemplu suprastimularea agrocombustibililor 
care intră în concurență cu culturile alimentare). Statele membre ar trebui să aibă dreptul să 
își îndeplinească obiectivele alternativ.
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Amendamentul 335
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) primul paragraf se înlocuiește cu 
textul următor:
„(4) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 
reprezintă cel puțin 10 % din consumul 
final de energie în transporturi în statul 
membru respectiv și că ponderea energiei 
din surse regenerabile în sectorul benzinei 
în 2020 este de cel puțin 10 % din 
consumul final de energie în sectorul 
benzinei în statul membru respectiv.”

Or. fr

Amendamentul 336
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul -i (nou)
Directive 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragrafele 1 a și 1 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) după primul paragraf, de introduc 
următoarele paragrafe:
„În 2020, cel puțin 2 % din consumul 
final de energie în domeniul 
transporturilor este acoperit din energie 
obținută din biocombustibili avansați.
În 2025, cel puțin 4 % din consumul final 
de energie în domeniul transporturilor 
este acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.” 
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Or. es

Amendamentul 337
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul -i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 a și 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) după primul paragraf se introduc 
următoarele paragrafe:
„În 2020, cel puțin 2 % din consumul 
final de energie în sectorul transporturilor 
este acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.
În 2025, cel puțin 4 % din consumul final 
de energie în sectorul transporturilor este 
acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.”

Or. fr

Amendamentul 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (4) se modifică după cum 
urmează:

(c) Alineatul (4) se elimină.

(i) la litera (b) se adaugă următoarea teză:
„Această liniuță nu aduce atingere 
articolului 17 alineatul (1) litera (a) sau 
articolului 3 alineatul (4) litera (d);”
(ii) se adaugă următoarea literă (d):
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„(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, 
ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși pe bază de 
culturi de cereale și de alte culturi bogate 
în amidon, de culturi de plante zaharoase 
și de plante oleaginoase nu trebuie să fie 
mai mare de 5%, ponderea estimată la 
sfârșitul anului 2011, din consumul final 
de energie în transporturi în 2020.
(iii) se adaugă următoarea literă (e):
„Contribuția adusă de:
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic; 
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conținutul lor energetic; 
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii). 

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
științific și tehnic, cu scopul de a garanta 
o punere în aplicare corectă a normelor 
de calcul stabilite în prezenta directivă. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind lista materiilor prime 
prevăzute în anexa IX”.

Or. it

Justificare

Pentru a soluționa problema principală a durabilității biocombustibililor, este necesar să se 
elimine cauza, adică să se abroge obiectivul obligatoriu privind ponderea de 10 % stabilită 
de Directiva 2009/28/CE. În plus, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efecte de seră în 
sectorul transporturilor, există alternative valabile și mai puțin problematice, cum ar fi o mai 
bună eficiență energetică a vehiculelor sau promovarea transportului public (în special 
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feroviar).

Amendamentul 339
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul i
Directive 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la litera (b) se adaugă următoarea teză: eliminat
„Această liniuță nu aduce atingere 
articolului 17 alineatul (1) litera (a) sau 
articolului 3 alineatul (4) litera (d);”

Or. es

Amendamentul 340
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul i
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la litera (b) se adaugă următoarea teză: (i) litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:

„Această liniuță nu aduce atingere 
articolului 17 alineatul (1) litera (a) sau 
articolului 3 alineatul (4) litera (d);”

„(b) pentru calculul numărătorului, și 
anume cantitatea de energie din surse 
regenerabile și din captarea și utilizarea 
carbonului consumată pentru transport 
în sensul primului paragraf, se iau în 
considerare tipurile de energie din surse 
regenerabile avansate, energie electrică 
produsă din surse regenerabile și energie 
obținută din captarea și utilizarea 
carbonului în scopul transportului.
Această liniuță nu aduce atingere 
articolului 17 alineatul (1) litera (a) sau 
articolului 3 alineatul (4) litera (d);”
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Or. en

Justificare

Biocombustibilii avansați, energia electrică produsă din surse regenerabile și captarea și 
utilizarea carbonului în scopul transportului (de exemplu, utilizarea gazelor inevitabile 
provenite din deșeurile industriale pentru a alimenta fermentarea microbiană cu scopul de a 
produce combustibil lichid sau gazos) ar avea o contribuție la obiectivul de 3 % pentru 
sursele avansate de energie utilizată în transporturi.

Amendamentul 341
Anne Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul ia (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) la litera (c), a doua teză se înlocuiește 
cu următorul text:
„În plus, pentru calcularea cantității de 
energie electrică din surse regenerabile 
consumate de autovehiculele electrice 
(rutiere și nerutiere), acest consum este 
considerat ca fiind de cinci ori 
conținutul energetic al energiei electrice 
provenite din surse regenerabile 
consumate.”

Or. en

Amendamentul 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) la litera (c), a doua teză se înlocuiește 
cu următorul text:
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„În plus, pentru calcularea cantității de 
energie electrică din surse regenerabile 
consumate de autovehiculele electrice, 
acest consum este considerat ca fiind de 
cinci ori conținutul energetic al energiei 
electrice provenite din surse 
regenerabile consumate.”

Or. en

Amendamentul 343
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) la litera (c), a doua teză se înlocuiește 
cu următorul text:
„În plus, pentru calcularea cantității de 
energie electrică din surse regenerabile 
consumate de autovehiculele electrice, 
acest consum este considerat ca fiind de 
patru ori conținutul energetic al energiei 
electrice provenite din surse 
regenerabile consumate.”

Or. en

Amendamentul 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) la litera (c), a doua teză se înlocuiește 
cu următorul text:
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„În plus, pentru calcularea cantității de 
energie electrică din surse regenerabile 
consumate de autovehiculele electrice și 
căile ferate electrificate, acest consum 
este considerat ca fiind de 2,5 ori 
conținutul energetic al energiei electrice 
provenite din surse regenerabile 
consumate.”

Or. en

Amendamentul 345
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul ii
Directive 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Amendamentul 346
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul ii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător,

(i) ponderea energiei generate din 
biocombustibili produși pe baza materiilor 
prime enumerate la articolul 21 
alineatul (2) este de cel puțin 2 % din 
consumul total de energie în transport în 
2020 și
(ii) ponderea energiei generate de 
biocombustibili produși pe bază de culturi 
alimentare este de cel puțin 8 % din 
consumul total de energie.

Or. de

Justificare

Contabilizarea dublă și cvadruplă ar determina denaturări ale piețelor importante de materii 
prime și eliminarea actualelor metode de reciclare a deșeurilor provenind din materii prime. 
Consecința ar fi o creștere a producției de deșeuri și orientarea turismului global al 
deșeurilor către UE.

Amendamentul 347
Britta Reimers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 

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

(i) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși pe bază de 
materiile prime enumerate în anexa IX 
este de cel puțin 2 % din consumul final 
de energie utilizată în transporturi în 
2020 și
(ii) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși pe bază de 
culturi alimentare este de cel puțin 8 % 
[10 %] din consumul final de energie.

Or. en

Amendamentul 348
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător,

(i) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși pe baza 
materiilor prime enumerate în anexa IX 
este de cel puțin 2 % din consumul final de 
energie în transporturi în 2020 și
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(ii) ponderea energiei generate de 
biocombustibili produși pe bază de culturi 
alimentare este de cel puțin 8 % din 
consumul final de energie.

Or. de

Justificare

Introducerea unei limite de 5 % pentru biocombustibilii de primă generație implică riscul de 
a nu realiza obiectivul stabilit în Directiva 2009/28/CE de atingere până în 2020 a unei 
ponderi de cel puțin 10 % din consumul final al energiei din surse regenerabile în sectorul 
transportului. Biocombustibilii avansați se află încă în stadiul de dezvoltare și nu vor putea fi 
comercializați în acest deceniu. Prin urmare, se impune o normă distinctă privind o pondere 
de 2 %.

Amendamentul 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, (i) 
ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși din materiile 
prime enumerate în anexa IX partea A și 
partea B va trebui să fie de cel puțin 2 % 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020 și (ii) ponderea 
energiei generate de biocombustibilii
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi 
de plante zaharoase va trebui să fie de 
8 % din consumul final de energie în
sectorul benzinei în 2020.

Or. fr

Justificare

Prin urmare, trebuie încurajate cercetarea și dezvoltarea în toate sectoarele cu potențial 
ridicat, fie prin sistemul conținutului energetic, fie prin stabilirea unor obiective secundare 



PE513.033v01-00 90/97 AM\937596RO.doc

RO

privind amestecul care conferă investitorilor vizibilitate și o activitate viabilă, în funcție de 
maturitatea sectoarelor.

Amendamentul 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
avansați nu este mai mică de 2 % din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020.

Or. en

Amendamentul 351
Erik Bánki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
avansați nu este mai mică de 2 % din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020.



AM\937596RO.doc 91/97 PE513.033v01-00

RO

2011, din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

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. Biocombustibilii 
avansați sunt încă în curs de dezvoltare și, potrivit unui proiect de studiu al FAO, nu vor 
putea fi comercializați cu adevărat în acest deceniu. Pentru a le oferi acces la piață, este 
necesar să se creeze un obiectiv separat de 2 %.

Amendamentul 352
Paolo Bartolozzi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de materiile prime 
enumerate în anexa IX partea A este de 
cel puțin 3 % din consumul final de 
energie în transporturi în 2020. 
Biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în anexa IX partea B se 
consideră a fi egali cu de două ori 
conținutul lor energetic.

Or. en

Amendamentul 353
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
convenționali și avansați nu este mai mare 
de 8%, ponderea estimată la sfârșitul anului 
2011, din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii produși pe bază de culturi 
de cereale și de alte culturi bogate în 
amidon, de culturi de plante zaharoase și
de plante oleaginoase și de culturi 
energetice nu este mai mare de 3 %,
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. en
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Amendamentul 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de plante 
oleaginoase nu este mai mare de 4 %, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. sv

Amendamentul 356
Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase, de plante oleaginoase și 
de alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri nu este mai mare de 4 %, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. en
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Amendamentul 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante oleaginoase și de alte culturi 
energetice indicate în anexa VIII partea A 
nu este mai mare de 7 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011, din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020.

Or. en

Justificare

O problemă nu ar trebui soluționată cu prețul creării altei probleme. Factorii de 
multiplicare, propuși pentru biocombustibilii „avansați” pot grăbi producția lor, fără 
consecințe destul de clare, pentru prezent, pentru ecosistemul forestier și pentru fertilitatea 
solului și ecosisteme.

Amendamentul 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 

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

culturi energetice dedicate nu trebuie să fie 
mai mare de 5%, ponderea estimată la 
sfârșitul anului 2011, din consumul final de 
energie în transporturi în 2020.

Or. en

Amendamentul 359
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Evaluarea de impact care însoțește prezenta propunere recunoaște dificultatea estimării 
volumului exact de emisii rezultate în urma schimbării indirecte a destinației terenurilor. Din 
cauza acestor incertitudini este mai bine să se ia măsuri de precauție. Cu toate acestea, o 
concluzie pare mai solidă: există o diferență evidentă între bioetanol și biomotorină în ceea 
ce privește emisiile legate de ILUC. Emisiile legate de ILUC și emisiile directe generate de 
bioetanol sunt mult mai mici, astfel încât utilizarea bioetanolului reduce emisiile generate de 
sectorul transportului în mod semnificativ. Această diferență ar trebui să se reflecte în 
revizuirea actuală a directivelor.

Amendamentul 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul ii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase 
nu este mai mare de 5 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011, și 
ponderea energiei electrice produsă din 
surse regenerabile utilizate în transportul 
rutier și feroviar sau utilizarea 
combustibililor de origine nebiologică 
obținuți din surse regenerabile este de 
minimum 2,5 %, din consumul final de 
energie în transporturi în 2020.

Or. en

Amendamentul 361
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iia (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (da):
„(da) ponderea energiei din surse 
regenerabile este menținută de statele 
membre cel puțin la nivelul prevăzut la 
primul paragraf și după anul 2020.”

Or. en

Justificare

Obiectivele politicii UE în domeniul climei ar trebui extinse și pentru perioada de după 2020. 
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Între timp, investițiile existente sau noi necesită un cadru de reglementare stabil, iar 
așteptările lor, pe deplin justificate, trebuie protejate.

Amendamentul 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iia (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă:
„(da) În 2020, o pondere de cel puțin 3 % 
din consumul final de energie în sectorul 
transporturilor este acoperită din energie 
obținută din biocombustibili avansați.”

Or. sv

Amendamentul 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iia (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (da):
„(da) contribuția adusă de 
biocombustibilii avansați este de cel puțin 
3 % din consumul final de energie în 
sectorul transporturilor în 2020.”

Or. en


