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Amendamentul 364
Britta Reimers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
ştiinţific şi 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. en

Amendamentul 365
Christa Klaß
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific 
şi 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. de

Justificare

Contabilizarea dublă şi cvadruplă ar determina denaturări ale pieţelor importante de materii 
prime şi eliminarea actualelor metode de reciclare a deşeurilor provenind din materii prime. 
Consecinţa ar fi o creştere a producţiei de deşeuri şi orientarea turismului global al 
deşeurilor către UE.
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Amendamentul 366
Erik Bánki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
ştiinţific şi 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. en

Justificare

Contabilitatea multiplă este o înşelătorie statistică care ar putea induce în eroare publicul cu 
privire la contribuţia reală a biocombustibililor avansaţi şi ar compromite obiectivele în 
domeniul climei pentru 2020, ar pune la îndoială scopurile Directivelor 98/70/CE şi 
2009/28/CE, ar reduce disponibilitatea surselor regenerabile de energie pentru sectorul 
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transportului, ar creşte dependenţa energetică a UE şi ar întârzia reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră din sectorul transportului. Biocombustibilii avansaţi sunt încă în curs de 
dezvoltare şi, potrivit unui proiect de studiu al FAO, nu vor putea fi comercializaţi cu 
adevărat în acest deceniu.

Amendamentul 367
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific 
şi 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. de
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Justificare

Modificarea legislaţiei în vigoare nu ar trebui să conducă la o discriminare a anumitor 
biocombustibili. Contabilizarea multiplă a biocombustibililor de ultimă generaţie ar conduce, 
în plus, la o relaxare a obiectivului de 10 % pentru anul 2020.

Amendamentul 368
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific 
şi 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”.
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Or. de

Justificare

Contabilizarea multiplă introduce dificultăţi statistice, dat fiind că generează biocombustibili 
„virali” şi periclitează obiectivele UE 2020 în materie de climă. Propunerea Comisiei 
Europene induce publicul în eroare în ceea ce priveşte contribuţia reală a biocombustibililor 
avansaţi, care nu reprezintă decât un sfert din volumul aparent.  Prin urmare, contabilizarea 
multiplă ar conduce la creşterea folosirii combustibililor fosili în sectorul transporturilor din 
UE.

Amendamentul 369
Sophie Auconie

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
Contribuţia adusă de:
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific 
şi 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 
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în conformitate cu articolul 25 litera (b) 
privind lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX.

Or. fr

Amendamentul 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directive 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

Or. sv

Amendamentul 371
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

Or. en

Justificare

Contabilitatea multiplă nu este un instrument eficace pentru realizarea obiectivelor stabilite 
în prezenta directivă şi, prin urmare, ar trebui eliminată din aceasta.

Amendamentul 372
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;
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(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

Or. es

Amendamentul 373
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conţinutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

Or. en

Amendamentul 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 375
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa IX 
se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;

(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa IX 
se consideră a fi egală cu de două ori 
conţinutul lor energetic;

Or. en

Justificare

Ar trebui aplicat doar un nivel de contabilitate multiplă, întrucât două niveluri ar fi 
problematice în ceea ce priveşte neutralitatea tehnologiei şi a concurenţei. De ce unele 
materiale sunt mai bune decât altele şi cine decide în acest sens? Contabilitatea cvadruplă 
descurajează investiţiile în biocombustibilii cărora li se aplică regula dublei contabilizări, 
periclitând realizarea obiectivului prin volume adecvate. Cele două niveluri creează 
incertitudine în rândul investitorilor şi finanţatorilor, în special când piaţa este aproape de 
obiectiv sau îl depăşeşte.

Amendamentul 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

(i) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa IX 
se consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic;

(i) biocombustibilii obţinuţi din deşeuri şi 
reziduuri enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de patru 
ori conţinutul lor energetic;

Or. en

Amendamentul 377
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui aplicat doar un nivel de contabilitate multiplă, întrucât două niveluri ar fi 
problematice în ceea ce priveşte neutralitatea tehnologiei şi a concurenţei. De ce unele 
materiale sunt mai bune decât altele şi cine decide în acest sens? Contabilitatea cvadruplă
descurajează investiţiile în biocombustibilii cărora li se aplică regula dublei contabilizări, 
periclitând realizarea obiectivului prin volume adecvate. Cele două niveluri creează 
incertitudine în rândul investitorilor şi finanţatorilor, în special când piaţa este aproape de 
obiectiv sau îl depăşeşte.

Amendamentul 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa IX 
se consideră a fi egală cu o dată conţinutul 
lor energetic;

Or. en

Justificare

Materiilor prime din partea B din anexa IX nu ar trebui să li se aplice un multiplicator către 
obiectivul de 3 % privind surse de energie avansate pentru sectorul transportului.

Amendamentul 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) biocombustibilii obţinuţi din materiile 
prime enumerate în anexa IX se consideră 
a fi egală cu de două ori conţinutul lor 
energetic, cu excepţia uleiului de gătit 
uzat şi a grăsimilor animale;

Or. en

Amendamentul 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul ii



AM\937597RO.doc 15/90 PE513.034v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) biocombustibilii obţinuţi din deşeurile 
şi reziduurile enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de două 
ori conţinutul lor energetic;

Or. en

Amendamentul 381
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 1, sfera directivei privind energia regenerabilă „stabileşte un 
cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile.” Prin urmare, nu există 
niciun motiv pentru a deschide prezenta directivă combustibililor produşi din materii prime 
din energie din surse neregenerabile.

Amendamentul 382
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
două ori conţinutul lor energetic.

Or. en

Justificare

Termenul „combustibilii lichizi şi gazoşi de origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile” este dificil de înţeles şi ar trebui definit în prezenta directivă, dar în sensul 
prezentei directive ar putea însemna, de exemplu, hidrogen sau oxigen produs din energie 
eoliană sau solară.

Amendamentul 383
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

(iii) captarea şi utilizarea dioxidului de 
carbon în sectorul transportului se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conţinutul lor energetic.

Or. en

Justificare

Combustibilii lichizi şi gazoşi de origine nebiologică obţinuţi din surse regenerabile au fost 
mutaţi în partea A din anexa IX şi, prin urmare, se consideră a fi egali cu de patru ori 
conţinutul lor energetic către obiectivul de 3 % privind surse de energie avansate pentru 
sectorul transportului.

Amendamentul 384
Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic.

(iii) combustibilii lichizi şi gazoşi de 
origine nebiologică obţinuţi din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conţinutul lor energetic, numai 
când pentru producţia lor este utilizată 
doar apă nepotabilă şi/sau apă care nu 
putea fi utilizată pentru irigaţii.

Or. en

Justificare

Apa potabilă şi apa pentru irigaţii sunt deja nişte probleme şi vor fi cele mai importante 
probleme la nivel mondial în viitorul apropiat. Nu ar trebui risipită pe tehnologii imature de 
obţinere de gaze şi de lichide prin transformarea energiei, cu eficienţă scăzută de convertire.

Amendamentul 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii obţinuţi din materii 
ligno-celulozice trebuie să fie 1 % din 
consumul final de energie în sectorul 
transporturilor în 2020;

Or. fr

Amendamentul 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e – paragraful 1 – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) ponderea energiei generate de 
biocombustibilii obţinuţi din materiile 
enumerate în anexa IX partea A trebuie 
să fie cel puţin 2 % din consumul final de 
energie în sectorul transporturilor în 
2020;

Or. fr

Amendamentul 387
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materialele care au fost modificate 
intenţionat cu scopul de a fi considerate 
deşeuri nu sunt luate în calcul conform 
punctelor (i)-(iii).

Or. fr

Amendamentul 388
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Nu este necesar, dacă există doar un singur nivel de contabilitate multiplă.

Amendamentul 389
Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat pentru 
a fi contabilizate ca deşeuri şi iau 
măsurile necesare pentru a combate 
frauda.

Or. es

Amendamentul 390
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat.

Or. en
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Amendamentul 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia depune o procedură potrivit 
căreia statele membre se asigură că 
materiile prime nu sunt modificate 
intenţionat pentru a fi vizate de 
punctele (ii)-(iii).

Or. en

Amendamentul 392
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că sunt 
întreprinse acţiuni adecvate în cazul 
detectării unei fraude.
Statele membre şi Comisia se asigură, 
prin intermediul unui sistem european 
unic de înregistrare, că biocombustibilii 
prevăzuţi la punctele (i)-(iii) nu sunt luaţi 
în calcul de mai multe ori în vederea 
respectării obiectivelor la care se face 
referire în prezentul articol.
Statele membre şi Comisia asigură 
trasabilitatea biocombustibililor prevăzuţi 
la rubricile (i)-(iii), prin intermediul 
sistemului de gestionare a deşeurilor 
stabilit de Directiva 2008/98/CE. Un 
sistem similar este dezvoltat pentru 
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deşeurile şi reziduurile importate.

Or. fr

Amendamentul 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre consultă un sistem de 
înregistrare european independent pentru 
verificarea originii şi trasabilitatea 
tuturor biocombustibililor şi, în special, a 
biocombustibililor avansaţi enumeraţi la 
anexa IX sau eligibili pentru un stimulent 
suplimentar sau pentru un obiectiv 
separat la nivelul UE sau la nivel 
naţional: registrul ar trebui să fie o bază 
de date unică prin care se certifică 
volumul tuturor biocombustibililor de la 
originea lor până la consumul lor final. 
Registrul are ca scop evitarea declaraţiilor 
multiple care nu prezintă încredere
privind aceleaşi volume în cadrul a două 
sau a mai multor sisteme naţionale sau 
europene, conţine biocombustibili încă de 
la punctul lor de origine şi se asigură că 
materiile prime nu sunt modificate 
intenţionat pentru a fi vizate de 
punctele (i)-(iii).

Or. en

Amendamentul 394
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre instaurează un sistem de 
înregistrare independent la nivel 
european care să garanteze originea şi 
trasabilitatea tuturor biocombustibililor 
avansaţi enumeraţi în anexa IX sau 
eligibili pentru stimulente.  Acest sistem 
de înregistrare constă într-o bază de date 
unică care permite certificarea volumelor 
de biocombustibili avansaţi de la origine 
până la consumul final. Sistemul de 
înregistrare este destinat, în special, 
evitării unor declaraţii multiple 
frauduloase ale aceloraşi volume sub 
două sau mai multe regimuri naţionale 
sau europene, asigurării trasabilităţii 
biocombustibililor de la origine şi 
garantării că materiile prime nu sunt 
modificate intenţionat pentru a fi vizate de 
punctele (i)-(iii)

Or. fr

Amendamentul 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenţionat pentru 
a fi vizate de punctele (i)-(iii). Înainte de 
31 decembrie 2017, Comisia raportează 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a literei (e) 
şi la măsurile adoptate de statele membre 
pentru a se asigura că materiile prime 
vizate de punctele (i)-(iii) nu sunt 
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modificate intenţionat.

Or. en

Amendamentul 396
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3– alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
ştiinţific şi 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.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 3 conţine elemente esenţiale ale directivei şi, prin urmare, nu intră în domeniul de 
aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul iii
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 5 – litera e – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 

Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
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ştiinţific şi 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.

ştiinţific şi 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 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind lista 
materiilor prime prevăzute în anexa IX.

Or. en

Amendamentul 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific şi 
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.

Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul ştiinţific şi 
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, cu condiţia ca acestea să 
încurajeze cercetarea şi dezvoltarea de 
tehnologii inovatoare în statele membre şi 
să ia în calcul îmbunătăţirea necesară a 
securităţii aprovizionării cu combustibili 
de tip motorină.

Or. fr

Amendamentul 399
Sari Essayah

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

Pentru a promova tehnologii şi procese 
care contribuie mult la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră fără a 
provoca schimbări indirecte ale destinaţiei 
terenurilor, conţinutul energetic al 
respectivilor biocombustibili şi biolichide 
care contribuie cu cel puţin 75 % la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi care utilizează materii prime 
pentru care emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor sunt considerate a fi egale cu 
zero, astfel cum sunt descrise în anexa V 
partea B, se consideră de două ori în 
contabilitatea naţională.

Or. en

Amendamentul 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest punct nu se pune în aplicare pentru 
reziduuri specifice enumerate în anexa IV 
înainte de adoptarea unor criterii de 
durabilitate la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 401
Gilles Pargneaux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană propune 
Parlamentului European şi Consiliului 
soluţii armonizate privind problemele 
fraudelor la dubla calculare care rezultă 
din aplicarea necorespunzătoare a 
criteriilor prevăzute la punctul (iii).

Or. fr

Amendamentul 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) se adaugă următoarea literă (ea):
„(ea) pentru a respecta obiectivul 
menţionat la acest alineat, statele membre 
îşi pot atinge ponderea lor de energie din 
biocombustibili produşi pe bază de culturi 
de cereale şi de alte culturi bogate în 
amidon, de culturi de plante zaharoase, de 
plante oleaginoase şi de alte culturi 
energetice crescute pe terenuri prin 
sporirea energiei din surse regenerabile 
altele decât biomasa de origine eoliană, 
solară, geotermală sau maremotrică, dacă 
sunt suplimentare la proiecţiile conţinute 
în planurile de acţiune naţionale privind 
energia din surse regenerabile, notificate 
la articolul 4 alineatul (2).”

Or. en
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Amendamentul 403
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se adaugă alineatul următor (4a):
„(4a) Statele membre se asigură că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile în sectorul aviaţiei este de 
2 % din consumul final de energie în 
sectorul aviaţiei până la 
31 decembrie 2020. Această reducere 
constă în:
(a) 0,5 % până la 31 decembrie 2016;
(b) 1 % până la 31 decembrie 2018.”

Or. en

Justificare

Este important să se sprijine în mod special biocombustibilii durabili din sectorul aviaţiei, 
întrucât nu există nicio altă alternativă pentru acest sector al transporturilor. Un obiectiv 
separat pentru biocombustibilii din sectorul aviaţiei va contribui la obiectivele de reducere a 
emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor. Acest obiectiv reflectă, de asemenea, iniţiativa 
„Flight Path” a Comisiei Europene, cu scopul de a produce 2 milioane de tone de 
biocombustibili pentru sectorul aviaţiei până în 2020.

Amendamentul 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se adaugă alineatul următor (4a):
„(4a) În vederea atingerii obiectivului 
prevăzut la alineatul (4), statele membre 
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se asigură că până în 2020 ponderea de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
aviaţiei ajunge la cel puţin 1 % din 
consumul general de energie al sectorului 
transportului.”

Or. en

Justificare

Biocombustibilii sunt cele mai bune mijloace de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
în sectorul aviaţiei. Biocombustibilii pentru avioane cu reacţie ar trebui să fie incluse în 
obiectivul privind consumul general de energie de 10 % din surse regenerabile. Este necesară 
o tehnologie pentru biocombustibili avansaţi atunci când este produs biocombustibil pentru 
sectorul aviaţiei. În prezent, acest tip de tehnologie necesită stimulente suplimentare pentru a 
asigura o producţie şi o asimilare comerciale mai extinse.

Amendamentul 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Articolul 5 – alineatul 5 – teza 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind adaptarea la progresul 
ştiinţific şi tehnic a conţinutului energetic 
al combustibililor destinaţi transporturilor, 
astfel cum este prevăzut în anexa III .

Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 25b privind adaptarea la progresul 
ştiinţific şi tehnic a conţinutului energetic 
al combustibililor destinaţi transporturilor, 
astfel cum este prevăzut în anexa III.

Or. en

Amendamentul 406
Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Articolul 5 – alineatul 5 – teza 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind adaptarea la progresul 
ştiinţific şi tehnic a conţinutului energetic 
al combustibililor destinaţi transporturilor, 
astfel cum este prevăzut în anexa III .

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25b
privind adaptarea la progresul ştiinţific şi 
tehnic a conţinutului energetic al 
combustibililor destinaţi transporturilor, 
astfel cum este prevăzut în anexa III. În 
anexa III la Directiva 2009/28/CE pot fi 
luate în considerare valori noi pentru 
conţinutul energetic prin adăugarea 
contabilităţii puterii calorifice inferioare 
pentru contribuţia totală a bioenergiei de 
la sursă la consumator pe baza unor 
principii ştiinţifice solide, cu valori care 
să fie raportate cu o zecimală.

Or. en

Justificare

Prin urmare, fiecare biocombustibil în parte trebuie să fie evaluat pe baza propriilor merite 
şi a performanţei sale bioenergetice, în conformitate cu principii ştiinţifice solide.

Amendamentul 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1) primul paragraf, 
partea introductivă se înlocuieşte cu 
următorul text:
„1. Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate pe teritoriul Comunităţii 
sau în afara acestuia, energia produsă 
din biocombustibili şi biolichide este luată 
în considerare pentru scopurile 
menţionate la literele (a), (b) şi (c) numai 
în cazul în care sunt îndeplinite criteriile 
de durabilitate stabilite la alineatele (2)-
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(6) şi nu sunt depăşite contribuţiile 
prevăzute la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d):”

Or. en

Amendamentul 408
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 17 alineatul (1), al doilea 
paragraf se elimină;

Or. de

Justificare

Pentru a crea sisteme de durabilitate credibile, sunt necesare controale stricte şi uniforme, 
aplicabile în toate statele membre deopotrivă biocombustibililor convenţionali şi celor 
avansaţi. Exceptările pentru anumite deşeuri şi substanţe reziduale ar conduce la obţinerea în 
mare măsură de biocombustibili din materii prime care nu îndeplinesc criteriile de 
durabilitate.

Amendamentul 409
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„O listă indicativă a deşeurilor şi 
reziduurilor care pot fi utilizate pentru 
producerea de biocombustibili este 
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prevăzută la anexa X. Până la [un an de 
la data la care prezenta directivă intră în 
vigoare], Comisia stabileşte o listă de 
coduri pentru deşeuri care să corespundă 
fiecărei materii prime enumerate la 
anexa X prin intermediul unui act de 
punere în aplicare adoptat în conformitate 
cu procedura de consultare menţionată la 
articolul 25 alineatul (3). Codurile 
respective corespund listei armonizate de 
deşeuri prevăzută în anexa la 
Decizia 2000/532/CE a Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„Energia generată de biocombustibili şi 
biolichide obţinute din culturi de cereale 
şi alte culturi bogate în amidon, culturi de 
plante zaharoase şi plante oleaginoase 
sau din culturile energetice dedicate 
menţionate la literele (a), (b) şi (c) nu este 
mai mare de 5 %, ponderea estimată la 
sfârşitul anului 2011 din consumul final 
de energie în domeniul transporturilor în 
2020.”

Or. en

Amendamentul 411
Erik Bánki
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luaţi
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 60%, în cazul 
biocombustibililor şi al biolichidelor 
produse în instalaţii care vor intra în 
funcţiune după 1 iulie 2014. O instalaţie 
este „în funcţiune” atunci când a avut loc 
producţia fizică de biocombustibili şi 
biolichide.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 35 % (dar 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 astfel 
obiectivele politicii în domeniul climei ale Strategiei Europa 2020. Această dispoziţie ar 
afecta, de asemenea, siguranţa în materie de reglementare.

Amendamentul 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luaţi în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 60%, în cazul biocombustibililor 
şi al biolichidelor produse în instalaţii care 
vor intra în funcţiune după 1 iulie 2014. O 
instalaţie este „în funcţiune” atunci când a 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luaţi în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 50 %, în cazul biocombustibililor 
şi al biolichidelor produse în instalaţii care 
vor intra în funcţiune după 1 iulie 2014. O 
instalaţie este „în funcţiune” atunci când a 
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avut loc producţia fizică de biocombustibili 
şi biolichide.

avut loc producţia fizică de biocombustibili 
şi biolichide.

Or. fr

Justificare

Un prag minim de 60 % este prea ridicat şi va descuraja cercetarea şi investiţiile în căi 
inovatoare de producţie a biocombustibililor avansaţi, reducând totodată potenţialul de 
industrializare şi, prin urmare, posibilităţile de atenuare a schimbărilor climatice, prin 
amestecul de combustibili.

Amendamentul 413
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luaţi
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 60%, în cazul 
biocombustibililor şi al biolichidelor 
produse în instalaţii care vor intra în 
funcţiune după 1 iulie 2014. O instalaţie 
este „în funcţiune” atunci când a avut loc 
producţia fizică de biocombustibili şi 
biolichide.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 60 %, în 
cazul biocombustibililor şi al biolichidelor 
produse în instalaţii aflate în funcţiune. O 
instalaţie este „în funcţiune” atunci când a 
avut loc producţia fizică de biocombustibili 
şi biolichide.

Or. en

Amendamentul 414
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – 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 şi a biolichidelor luaţi
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 60%, în cazul 
biocombustibililor şi al biolichidelor 
produse în instalaţii care vor intra în 
funcţiune după 1 iulie 2014. O instalaţie 
este „în funcţiune” atunci când a avut loc 
producţia fizică de biocombustibili şi
biolichide.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) este de cel puţin 60 %, în 
cazul biocombustibililor şi al biolichidelor 
produse în instalaţii care vor intra în 
funcţiune după 1 ianuarie 2015. O 
instalaţie este „în funcţiune” atunci când a 
avut loc producţia fizică de biocombustibili 
şi biolichide.

Or. en

Justificare

Întrucât prezenta directivă va intra în vigoare cel mai devreme la sfârşitul anului 2013, şase 
luni nu sunt suficiente pentru a adapta tehnologia disponibilă la cerinţele prezentei directive. 
Mai mult, industria nu este pregătită, întrucât directiva 2009/28/CE prevede că emisiile de 
gaze cu efect de seră sunt reduse cu cel puţin 60 % în cazul biocombustibililor produşi în 
instalaţii în care producţia a început la 1 ianuarie 2017 sau după această dată.

Amendamentul 415
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalaţiilor care erau în 
funcţiune la 1 iulie 2014 sau înainte de 
această dată, în scopurile menţionate la 
alineatul (1), biocombustibilii şi 
biolichidele trebuie să atingă o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puţin 35% până la 31 decembrie 2017 şi 
de cel puţin 50% începând cu 
1 ianuarie 2018.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 416
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalaţiilor care erau în 
funcţiune la 1 iulie 2014 sau înainte de 
această dată, în scopurile menţionate la 
alineatul (1), biocombustibilii şi 
biolichidele trebuie să atingă o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puţin 35% până la 31 decembrie 2017 şi 
de cel puţin 50% începând cu 
1 ianuarie 2018.

De la 1 ianuarie 2017, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră rezultând din 
utilizarea biocombustibililor şi a 
biolichidelor luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 50 % (dar cu emisii de gaze cu 
efect de seră de cel mult 41,9 gCO2eq/MJ). 
Începând cu 1 ianuarie 2018, reducerea
respectivă a emisiilor de gaze cu efect de 
seră este de cel puţin 60 % (dar cu emisii 
de gaze cu efect de seră de cel mult 
33,52 gCO2eq/MJ) pentru biocombustibili 
şi biolichidele produse în instalaţii a căror 
producţie 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 astfel 
obiectivele politicii în domeniul climei ale Strategiei Europa 2020. Această dispoziţie ar 
afecta, de asemenea, siguranţa în materie de reglementare.

Amendamentul 417
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalaţiilor care erau în funcţiune 
la 1 iulie 2014 sau înainte de această dată, 
în scopurile menţionate la alineatul (1), 
biocombustibilii şi biolichidele trebuie să 
atingă o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de cel puţin 35% până la 
31 decembrie 2017 şi de cel puţin 50% 
începând cu 1 ianuarie 2018.

În cazul instalaţiilor care erau în funcţiune 
la 1 ianuarie 2015 sau înainte de această 
dată, în scopurile menţionate la 
alineatul (1), biocombustibilii şi 
biolichidele atinge o reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră de cel puţin 35 %
până la 31 decembrie 2017 şi de cel puţin 
50 % începând cu 1 ianuarie 2018.

Or. en

Justificare

Întrucât prezenta directivă va intra în vigoare cel mai devreme la sfârşitul anului 2013, şase 
luni nu sunt suficiente pentru a adapta tehnologia disponibilă la cerinţele prezentei directive. 
Mai mult, industria nu este pregătită, întrucât directiva 2009/28/CE prevede că emisiile de 
gaze cu efect de seră sunt reduse cu cel puţin 60 % în cazul biocombustibililor produşi în 
instalaţii în care producţia a început la 1 ianuarie 2017 sau după această dată.

Amendamentul 418
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) pentru a stabili 
criteriile şi limitele geografice necesare 
identificării păşunilor care intră sub 
incidenţa primului paragraf, litera (c).”

Or. en

Justificare

Obiectivul Comisiei este să fie împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce priveşte 
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aspecte care afectează întreaga industrie a biocombustibililor; aceste aspecte ar trebui 
tratate în continuare în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) pentru a stabili 
criteriile şi limitele geografice necesare 
identificării păşunilor care intră sub 
incidenţa primului paragraf, litera (c).”

Or. en

Amendamentul 420
Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(4) Biocombustibilii şi biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) literele (a), 
(b) şi (c) nu se obţin din materii prime ce 
provin de pe terenuri cu stocuri mari de 
carbon, adică de pe terenuri care în 
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ianuarie 2008 sau ulterior aveau unul din 
următoarele statute, indiferent dacă 
terenul respectiv mai deţine 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 împădurite cu specii 
indigene;
(c) păduri plantate.”

Or. en

Amendamentul 421
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se inserează următorul alineat (5a):
„(5a) În conformitate cu dispoziţiile 
menţionate la primul paragraf literele (a), 
(b) şi (c), materiile prime utilizate pentru 
producţia de biocombustibili şi biolichide 
contabilizate în cadrul obiectivului 
privind amestecul de biocombustibili nu 
trebuie să provină din ţări în care 
terenurile cultivate intră sub incidenţa 
paragrafelor 4 şi 5 şi care au suferit 
schimbări semnificative în anul producţiei 
de materii prime.”

Or. de

Justificare

Peste 70 % din emisiile de gaze cu efect de seră provenind de la biocombustibili şi biolichide 
îşi au originea în schimbarea destinaţiei terenurilor din zonele cu păduri tropicale şi zonele 
umede. Prin urmare, biocombustibilii produşi prin aceste schimbări ale destinaţiei 
terenurilor nu ar trebui contabilizaţi. Astfel ar putea fi reduse atât emisiile de gaze cu efect de 
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seră provenind din aceste ţări, cât şi emisiile de gaze cu efect de seră provocate prin 
schimbarea indirectă a destinaţiei terenurilor.

Amendamentul 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat:
„(5a) Pentru cultivarea materiilor prime 
utilizate pentru fabricarea 
biocombustibililor şi a biolichidelor luate 
în considerare în sensul menţionat la 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), trebuie 
acordată prioritate următoarelor.”

Or. lt

Amendamentul 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii şi biolichidele luate 
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţin din materii prime 
obţinute din reziduuri agricole sau 
forestiere, cu excepţia cazului în care se 
furnizează dovezi că aceasta nu are drept 
rezultat degradarea funcţiilor agricole şi 
ale ecosistemului. Cantitatea de reziduuri 
agricole care trebuie să rămână pe teren 
din motive agricole şi ecologice este 
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stabilită în funcţie de caracteristici 
regionale şi, după caz, caracteristici 
ecologice, agricole şi geografice 
subregionale, inclusiv, însă fără a se 
limita doar la acestea, de conţinutul 
organic al solului, fertilitatea solului, 
capacitatea de stocare a apei şi de 
capturare a carbonului. Materiile prime 
obţinute din reziduurile agricole produse 
pe parcursul prelucrării plantei în 
alimente sau în alte produse în afara 
câmpului nu fac obiectul acestui alineat. 
Biocombustibilii şi biolichidele luate în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţin din materii prime 
obţinute din reziduuri rezultate în urma 
gestionării pădurilor, cu excepţia cazului 
în care se furnizează dovezi că aceasta nu 
are drept rezultat degradarea funcţiilor 
ecosistemului.”

Or. en

Justificare

Reziduurile agricole şi forestiere sunt o sursă de substanţe nutritive pentru plantele agricole 
şi protejează împotriva eroziunii solului şi a pierderii biodiversităţii. Aceste funcţii ecologice 
pot fi subminate de eliminarea volumelor excesive de reziduuri agricole produse în timpul 
recoltării. Disponibilitatea lor pentru producţia de biocombustibili este variabilă în funcţie de 
condiţiile regionale.

Amendamentul 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Materiile prime utilizate pentru 
biocombustibili şi biolichide în sensurile 
menţionate la alineatul (1) sunt fabricate 
din materii prime obţinute prin practici 
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sustenabile de gestionare a terenurilor 
care menţin sau sporesc stocul de carbon 
al ecosistemelor, protejează 
biodiversitatea şi fertilitatea solului şi a 
carbonului organic provenit din sol, evită 
eroziunea solului şi promovează 
conservarea calităţii apei, a nivelurilor 
nutrienţilor şi a echilibrelor minerale.”

Or. en

Amendamentul 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„6. Biocombustibilii şi biolichidele luate 
în considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) obţinute 
din materii prime agricole cultivate în 
Uniune, obţinute în conformitate cu 
cerinţele şi standardele în temeiul 
dispoziţiilor comune menţionate pentru 
schemele de sprijin direct pentru fermieri 
în temeiul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru fermieri şi în conformitate cu 
cerinţele minime privind bunele condiţii 
agricole şi de mediu definite în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului din 19 ianuarie 2009, sunt 
conforme cu criteriile de sustenabilitate 
prevăzute la articolul 17 alineatele (3)-
(5).”

Or. en
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Amendamentul 426
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 6 – paragrafele 1a, 1b şi 1c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) următoarele paragrafe se adaugă la 
alineatul (6):
„Biocombustibilii şi biolichidele luate în 
considerare în sensurile menţionate la 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) nu sunt 
obţinute din deşeuri şi reziduuri dacă ar 
submina aplicarea şi obiectivele 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor 
directive.
În special, biocombustibilii şi biolichidele 
luate în considerare în sensurile 
menţionate la alineatul (1) literele (a), (b) 
şi (c) nu sunt obţinute din deşeuri şi 
reziduuri cărora li se aplică obiective 
privind reutilizarea şi reciclarea, în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 
din Directiva 2008/98/CE, sau măsuri 
adoptate de statele membre privind 
deşeurile biologice, în conformitate cu 
articolul 22 din respectiva directivă.
Planurile de gestionare a deşeurilor şi 
programele de prevenire a deşeurilor 
stabilite de statele membre în conformitate 
cu dispoziţiile capitolului V din 
Directiva 2008/98/CE iau în considerare 
utilizarea deşeurilor şi reziduurilor pentru 
producerea de biocombustibili şi 
biolichide.”

Or. en
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Amendamentul 427
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 18, se introduce 
următorul alineat (2a):
„(2a) Eurostat colectează şi publică 
informaţii comerciale detaliate referitoare 
la biocombustibilii produşi din plante de 
uz alimentar, cum sunt cei pe bază de 
cereale şi alte plante bogate în amidon, 
zaharuri şi plante oleaginoase. Cum 
datele actuale sunt publicate în format 
agregat cu exporturile şi importurile de 
etanol şi biomotorină combinate într-un 
singur set de date, sub denumirea de 
biocombustibili, informaţiile disponibile 
vor fi date comerciale dezagregate atât 
pentru etanol, cât şi pentru biomotorină. 
Datele referitoare la import şi export 
identifică tipul şi volumul de 
biocombustibili importaţi şi consumaţi de 
statele membre ale UE. De asemenea, 
datele includ şi ţara de origine sau ţara 
care exportă aceste produse în UE. 
Calitatea datelor privind importul şi 
exportul de materii prime biologice sau 
produse semiprelucrate se ameliorează 
prin colectarea şi publicarea de către 
Eurostat a unor informaţii referitoare la 
importul sau exportul materiilor prime, 
tipul şi ţara de origine, inclusiv materiile 
prime comercializate pe plan intern sau 
materiile prime semicomercializate.”

Or. en

Amendamentul 428
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. La articolul 18 se inserează următorul 
alineat (2b):
„(2b) Eurostat colectează şi publică 
informaţii detaliate referitoare la 
ocuparea forţei de muncă în ceea ce 
priveşte numărul, durata şi salariile 
asociate cu ocuparea forţei de muncă 
directă, indirectă şi indusă, generată de 
industria biocombustibililor din UE. 
Comisia Europeană ar trebui să elaboreze 
o metodologie de măsurare a locurilor de 
muncă aprobată care ar trebui să 
evalueze şi să monitorizeze sistematic 
nivelurile de ocupare a forţei de muncă în 
statele membre şi la nivelul UE. Cifrele 
privind ocuparea forţei de muncă ar 
trebui să fie dezagregate pentru sectorul 
etanolului şi pentru cel al biomotorinei şi
să identifice în mod clar locul de muncă 
în cadrul lanţului de aprovizionare cu 
biocombustibili. În prezent, datele privind 
ocuparea forţei de muncă în industria 
biocombustibililor nu sunt incluse în 
statisticile oficiale, estimările privind 
ocuparea forţei de muncă puse la 
dispoziţia factorilor de decizie variind în 
funcţie de definiţia sau metodologia 
subiacentă adoptată de studiul special, de 
abordarea de contabilizare a locurilor de 
muncă aplicată şi de măsura în care 
studiile corelează activitatea agricolă cu 
industria biocombustibililor. Un proces 
formal care să prevadă justificarea 
cifrelor privind ocuparea forţei de muncă 
prin date subiacente şi supoziţii 
transparente ar îmbunătăţi 
disponibilitatea informaţiilor.”

Or. en
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Amendamentul 429
Erik Bánki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor obţinute din biomasă să conţină 
date exacte în sensul articolului 17 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili sau de biolichide 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 alineatele (3) - (5). Comisia 
poate decide ca aceste sisteme să conţină 
date exacte în scopul informării privind 
măsurile luate pentru conservarea zonelor 
care oferă servicii ecosistemice de bază în 
situaţii critice (cum ar fi protecţia bazinelor 
de recepţie şi controlul eroziunii) în 
materie de protecţie a solului, apei şi 
aerului, readucerea la starea iniţială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum şi privind aspectele 
menţionate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaşte, 
de asemenea, zonele cu ecosisteme sau 
specii rare, ameninţate sau pe cale de 
dispariţie, protejate şi recunoscute prin 
acorduri internaţionale sau incluse pe 
listele elaborate de organizaţii 
interguvernamentale sau de Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii, 
în sensul articolului 17 alineatul (3) 
litera (b) punctul (ii).

Fără a aduce atingere articolului 21a,
Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor obţinute din biomasă să conţină 
date exacte în sensul articolului 17 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili sau de biolichide 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 alineatele (3)-(5). Comisia 
poate decide ca aceste sisteme să conţină 
date exacte în scopul informării privind 
măsurile luate pentru conservarea zonelor 
care oferă servicii ecosistemice de bază în 
situaţii critice (cum ar fi protecţia bazinelor 
de recepţie şi controlul eroziunii) în 
materie de protecţie a solului, apei şi 
aerului, readucerea la starea iniţială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum şi privind aspectele 
menţionate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaşte, 
de asemenea, zonele cu ecosisteme sau 
specii rare, ameninţate sau pe cale de 
dispariţie, protejate şi recunoscute prin 
acorduri internaţionale sau incluse pe 
listele elaborate de organizaţii 
interguvernamentale sau de Uniunea 
Internaţională pentru Conservarea Naturii, 
în sensul articolului 17 alineatul (3) 
litera (b) punctul (ii).

Or. en



PE513.034v01-00 46/90 AM\937597RO.doc

RO

Amendamentul 430
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La articolul 18, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(5) Comisia adoptă decizii în temeiul 
alineatului (4) numai în cazul în care 
acordul sau sistemul în cauză 
îndeplineşte standardele adecvate de 
fiabilitate, transparenţă şi audit 
independent şi protejează în mod adecvat 
drepturile părţilor terţe.
Părţile terţe sunt comunităţi locale şi 
indigene sau orice altă persoană afectate 
de operaţiuni, în măsura în care au un 
drept de proprietate sau de folosinţă
asupra terenului de pe care provin 
materiile prime utilizate pentru a produce 
biocombustibili şi biolichide.
Se consideră că acordul sau sistemul nu 
întruneşte standardele menţionate la 
primul paragraf, cu excepţia cazului în 
care prevede ca:
(a) în cazul protecţiei drepturilor părţii 
terţe
(i) anterior autorizării operaţiunilor de 
către acord sau sistem, drepturile părţilor 
terţe să fie analizate. Analiza este 
documentată;
(ii) consimţământul liber, prealabil şi în 
cunoştinţă de cauză al părţilor respective 
să fie obţinut anterior începerii 
operaţiunilor;
(iii) drepturile părţilor terţe să fie 
respectate;
(iv) părţile terţe ale căror drepturi sunt 
afectate în mod negativ de către 
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operaţiuni să fie despăgubite în mod 
adecvat;
(b) în cazul standardelor minime de 
fiabilitate şi audit independent
(v) auditorii să fie acreditaţi în raport cu 
standardele internaţionale pertinente;
(vi) conflictele de interes între auditori şi 
operatorii economici să fie identificate, 
tratate şi soluţionate în conformitate cu 
proceduri clare şi eficace;
(vii) să fie efectuate, cel puţin anual, 
audituri pe teren în conformitate cu 
proceduri clare, documentate şi publicate. 
Auditurile sunt documentate;
(viii) părţile terţe să fie consultate pe 
perioada auditurilor. Consultările sunt 
documentate;
(ix) situaţiile de neconformitate să fie 
identificate şi soluţionate în conformitate 
cu proceduri clare şi eficiente. 
Procedurile respective includ termene 
pentru conformitate şi prevăd excluderea 
din acord sau din sistem a operaţiunilor 
sau loturilor individuale de 
biocombustibili sau biolichide în cazul în 
care conformitatea nu este îndeplinită la 
termen;
(c) în cazul standardelor minime de 
transparenţă
(x) acordul sau sistemul să fie publicat pe 
un site internet. Toate părţile componente 
ale acordului sau sistemului sunt reunite 
într-un singur document;
(xi) o listă a operatorilor economici 
incluşi în acord sau în sistem să fie 
publicată pe acelaşi site internet, 
împreună cu copiile certificatelor 
relevante;
(xii) deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul alineatului (4) să fie publicate pe 
acelaşi site internet.
O traducere a tuturor documentelor 
menţionate la punctele x-xii este pusă la 
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dispoziţie, în special părţilor terţe, în 
limba sau limbile oficiale ale ţărilor din 
care provin materiile prime.
Părţile terţe pot fi asistate de 
reprezentanţii lor în cadrul activităţilor 
menţionate la punctele (i)-(iii) şi (viii).
Documentele menţionate la punctele (i), 
(vii) şi (viii) sunt păstrate cel puţin cinci 
ani şi sunt accesibile Comisiei, la cerere.
Acordul sau sistemul include dispoziţii 
care permit Comisiei să exercite 
competenţele menţionate la articolul 19 
alineatul (6d) primul paragraf.
În cazul sistemelor de măsurare a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, acestea respectă şi cerinţele 
metodologice din anexa V. În cazul 
zonelor bogate în biodiversitate 
menţionate la articolul 17 alineatul (3) 
litera (b) punctul (ii), listele cuprinzând 
aceste zone respectă standarde adecvate 
de obiectivitate şi coerenţă cu standardele 
recunoscute la nivel internaţional şi 
prevăd căi de atac corespunzătoare.”

Or. en

Amendamentul 431
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. La articolul 18, alineatul (6) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(6) Sub rezerva alineatului (6a), deciziile 
luate în temeiul alineatului (4) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
consultare menţionată la articolul 25 
alineatul (3), ţinând cont de observaţiile 
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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 temeiul 
alineatului (4), aceasta publică acordul 
sau sistemul pe platforma în materie de 
transparenţă menţionată la articolul 24. 
Toate părţile componente ale acordului 
sau sistemului sunt reunite într-un singur 
document. Comisia publică un anunţ în 
care invită părţile interesate să prezinte 
observaţii în legătură cu acordul sau 
sistemul. Termenul stabilit pentru 
observaţii nu este mai scurt de două luni 
de la data anunţului.
Comisia publică un raport privind acordul 
sau sistemul pe platforma în materie de 
transparenţă. La pregătirea raportului, 
Comisia se poate baza pe expertiza 
părţilor terţe. Orice conflict de interes în 
legătură cu orice persoană implicată în 
pregătirea raportului este identificat şi 
soluţionat.
După adoptarea unei decizii în temeiul 
alineatului (4), acordul sau sistemul se 
publică pe platforma în materie de 
transparenţă. Toate părţile 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 observaţii cuprinzând 
preocupări fundamentate cu privire la 
funcţionarea acordului sau sistemului. 
Comisia răspunde, în termen de două 
luni, menţionând dacă intenţionează să 
adopte măsuri suplimentare.
Atunci când informaţiile disponibile 
ridică îndoieli cu privire acordul sau 
sistemul cu privire la care a fost adoptată 
o decizie în temeiul alineatului (4), şi 
anume dacă acestea îndeplinesc sau nu în 
continuare cerinţele de la alineatul (5),
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Comisia evaluează funcţionarea concretă 
a acordului sau a sistemului. În acest 
sens, Comisia este împuternicită să 
acceseze orice document relevant întocmit 
sau păstrat în scopul funcţionării 
acordului sau sistemului.
Atunci când suspendarea este justificată 
de dovezi preliminare care indică 
neajunsuri grave în ceea ce priveşte 
funcţionarea acordului sau a sistemului, 
Comisia suspendă fără întârziere decizia 
adoptată în temeiul alineatului (4), printr-
un act de punere în aplicare adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
menţionată la articolul 25b. Suspendarea 
se revocă în acelaşi fel, atunci când 
evaluarea Comisiei conchide că 
chestiunea a fost soluţionată.”

Or. en

Amendamentul 432
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 c (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. La articolul 18, se adaugă următorul 
alineat (9a):
„(9a) Până la [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind 
reexaminarea funcţionării acordurilor 
sau a sistemelor voluntare pentru care a 
fost adoptată o decizie în temeiul 
alineatului (4) şi identificarea celor mai 
bune practici. Raportul se bazează pe cele 
mai bune informaţii disponibile, inclusiv 
pe cele obţinute prin consultarea părţilor 
interesate, şi pe experienţa practică 
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acumulată prin aplicarea acordurilor sau 
sistemelor. Raportul ţine seama de 
standardele relevante recunoscute la nivel 
internaţional, inclusiv de cele elaborate de 
Organizaţia Internaţională pentru 
Standardizare şi de Alianţa ISEAL. Cu 
referire la fiecare acord şi sistem, raportul 
analizează, printre altele, următoarele:
– independenţa, modalitatea şi frecvenţa 
auditurilor;
– disponibilitatea şi experienţa legată de 
aplicarea metodelor de identificare şi 
abordare a neconformităţii;
– transparenţa, în special în legătură cu 
accesibilitatea sistemului, disponibilitatea 
traducerilor în limbile oficiale ale ţărilor 
şi regiunilor din care provin materiile 
prime, accesibilitatea unei liste 
cuprinzând operatorii autorizaţi şi 
certificatele corespunzătoare, 
accesibilitatea rapoartelor auditorilor;
– implicarea părţilor interesate, în special 
în ceea ce priveşte consultarea 
comunităţilor indigene şi locale pe 
parcursul elaborării şi reexaminării 
sistemelor, precum şi pe parcursul 
auditurilor;
– robusteţea globală a sistemului, în 
special sub aspectul normelor privind 
acreditarea, calificarea şi independenţa 
auditorilor şi a organismelor relevante ale 
sistemului;
– actualizarea privind piaţa sistemului.
Dacă este cazul în lumina raportului, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere de 
modificare a dispoziţiilor prezentei 
directive cu privire la sistemele voluntare 
în vederea promovării celor mai bune 
practici.”

Or. en
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Amendamentul 433
Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La articolul 18, se adaugă următorul 
alineat (9a):
„(9a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) pentru a preveni 
clasificarea frauduloasă a materiilor 
prime ca deşeuri atunci când nu respectă 
articolul 4 din Directiva 2008/98/CE sau 
un program comparabil de prevenire şi 
gestionare a deşeurilor. Respectivele acte 
delegate sunt adoptate până la
31 decembrie 2015, până la comunicarea 
materiilor prime care nu sunt considerate 
deşeuri în scopul prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 434
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(1) În scopurile articolului 17 
alineatul (2), reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră datorată utilizării 
biocombustibililor şi a biolichidelor se 
calculează după cum urmează:



AM\937597RO.doc 53/90 PE513.034v01-00

RO

(a) atunci când este stabilită, în anexa V 
partea A sau partea B, o valoare 
implicită pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru traiectoria 
de producţie şi atunci când valoarea el
pentru biocombustibilii sau biolichidele 
în cauză, calculată în conformitate cu 
anexa V partea C punctul 7, este egală 
cu sau mai mică decât zero şi atunci 
când emisiile estimate ca urmare a 
schimbării indirecte a destinaţiei 
terenurilor sunt zero, în conformitate cu 
anexa VIII partea B, prin utilizarea 
acestei valori implicite;
(b) prin utilizarea unei valori efective 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa V partea C, adăugând 
estimările pentru emisiile generate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor stabilite în anexa VIII;
(c) prin utilizarea unei valori calculate 
ca suma factorilor formulei menţionate 
la punctul 1 din anexa V partea C, caz în 
care valorile implicite dezagregate din 
anexa V partea D sau partea E pot fi 
folosite pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa V partea C, 
pot fi folosite pentru toţi ceilalţi factori, 
adăugând estimările pentru emisiile 
legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor stabilite în 
anexa VIII.”

Or. en

Amendamentul 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

(-a) alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(1) În scopurile articolului 17 
alineatul (2), reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră datorată utilizării 
biocombustibililor şi a biolichidelor se 
calculează după cum urmează:
(a) atunci când este stabilită, în anexa V 
partea A sau partea B, o valoare 
implicită pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru traiectoria 
de producţie, incluzând valorile asociate 
schimbărilor indirecte de destinaţie a 
terenurilor menţionate la anexa VIII, şi 
atunci când valoarea el pentru 
biocombustibilii sau biolichidele în cauză, 
calculată în conformitate cu anexa V 
partea C punctul 7, este egală cu sau mai 
mică decât zero, prin utilizarea acestei 
valori implicite;
(b) prin utilizarea valorii efective, 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa V partea C; sau
(c) prin utilizarea unei valori calculate 
ca suma factorilor formulei menţionate 
la punctul 1 din anexa V partea C, caz în 
care valorile implicite dezagregate din 
anexa V partea D sau partea E pot fi 
folosite pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa V 
partea C, pot fi folosite pentru toţi 
ceilalţi factori, cu excepţia valorii eiluc, în 
cazul căreia trebuie utilizate valorile 
menţionate în anexa VIII.”

Or. en

Amendamentul 436
Anne Delvaux
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) litera (a) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(a) atunci când este stabilită, în 
anexa V partea A sau partea B, o 
valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producţie şi 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, adăugând emisiile generate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor în conformitate cu anexa V 
partea C punctul 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 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) litera (a) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(a) atunci când este stabilită, în 
anexa V partea A sau partea B, o 
valoare implicită pentru reducerea 
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emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
traiectoria de producţie şi 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 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„Statele membre se asigură că calculele 
menţionate la literele (a), (b) şi (c) includ 
emisiile rezultate în urma schimbării 
indirecte a destinaţiei terenurilor în 
conformitate cu anexa VIII atunci când
acestea depăşesc contribuţia maximă 
stabilită la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d).”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb



AM\937597RO.doc 57/90 PE513.034v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 5 – a doua teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (5), ultima teză se 
înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„În acest scop, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b).”

Or. en

Amendamentul 440
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei VIII la progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv revizuirea valorilor 
propuse, per grup de culturi, aferente 
schimbării indirecte a utilizării
terenurilor; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare (adică 
la nivel de materii prime); includerea, 
după caz, de valori suplimentare în cazul 
apariţiei pe piaţă a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili; şi elaborarea 
unor factori pentru materiile prime 
obţinute din materiale celulozice şi din 
materiale ligno-celulozice de origine 
nealimentară.”
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Or. en

Justificare

Factorii ILUC, astfel cum sunt definiţi la anexa VIII, nu au o bază ştiinţifică solidă, prin 
urmare, ar trebui eliminaţi.

Amendamentul 441
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
25 litera (b) privind adaptarea anexei VIII 
la progresul tehnic şi ştiinţific, inclusiv 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare (adică la nivel de materii 
prime); includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariţiei pe piaţă a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili; şi elaborarea unor 
factori pentru materiile prime obţinute din 
materiale celulozice şi din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.”

Or. fr

Amendamentul 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
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Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei VIII la progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv revizuirea valorilor 
propuse, per grup de culturi, aferente 
schimbării indirecte a utilizării
terenurilor; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare (adică 
la nivel de materii prime); includerea, 
după caz, de valori suplimentare în cazul 
apariţiei pe piaţă a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili; şi elaborarea 
unor factori pentru materiile prime 
obţinute din materiale celulozice şi din 
materiale ligno-celulozice de origine 
nealimentară.”

Or. en

Amendamentul 443
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei VIII la progresul tehnic şi 
ştiinţific, inclusiv revizuirea valorilor 
propuse, per grup de culturi, aferente 



PE513.034v01-00 60/90 AM\937597RO.doc

RO

schimbării indirecte a utilizării
terenurilor; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare (adică 
la nivel de materii prime); includerea, 
după caz, de valori suplimentare în cazul 
apariţiei pe piaţă a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili; şi elaborarea 
unor factori pentru materiile prime 
obţinute din materiale celulozice şi din 
materiale ligno-celulozice de origine 
nealimentară.”

Or. en

Justificare

Articolul 19 alineatul (5) conţine elemente esenţiale ale directivei şi, prin urmare, nu intră în 
domeniul de aplicare al actelor delegate.

Amendamentul 444
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu 
următorul text:

(c) alineatul (6) se elimină

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
25 litera (b) privind adaptarea anexei VIII 
la progresul tehnic şi ştiinţific, inclusiv 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare 
superioare (adică la nivel de materii 
prime); includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariţiei pe piaţă a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili; şi elaborarea unor 
factori pentru materiile prime obţinute din 
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materiale celulozice şi din materiale 
ligno-celulozice de origine nealimentară.”

Or. es

Amendamentul 445
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera c
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind adaptarea anexei VIII la 
progresul tehnic şi ştiinţific, inclusiv 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare superioare 
(adică la nivel de materii prime); 
includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariţiei pe piaţă a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili; şi elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obţinute din 
materiale celulozice şi din materiale ligno-
celulozice de origine nealimentară.

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei VIII la progresul tehnic şi ştiinţific 
şi stabilirea valorilor aferente schimbării 
indirecte a destinaţiei terenurilor pentru 
fiecare an legal în conformitate cu 
anexa VIII; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare (adică la 
nivel de materii prime); includerea, după 
caz, de valori suplimentare în cazul 
apariţiei pe piaţă a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili; şi elaborarea unor 
factori pentru materiile prime obţinute din 
materiale celulozice şi din materiale ligno-
celulozice de origine nealimentară.

Or. en

Justificare

Stabilirea anuală a valorilor aferente schimbării indirecte a destinaţiei terenurilor.

Amendamentul 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera ca (nouă)
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Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul alineat (6a):
„(6a) Pentru a proteja investiţiile 
existente, în ceea ce priveşte instalaţiile 
care au fost în funcţiune până la 
1 iulie 2014 cel târziu, emisiile generate 
de schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor menţionate în anexa VIII din 
prezenta directivă nu sunt luate în 
considerare în calculele realizate în 
conformitate cu alineatul (1) cu privire la 
ponderea consumului global de 
biocombustibili produşi pe bază de culturi 
de cereale şi de alte plante bogate în 
amidon, de culturi de plante zaharoase şi 
de culturi de plante oleaginoase sau de 
alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri până la 31 decembrie 2017.”

Or. en

Amendamentul 447
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera d
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) la alineatul (7), primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei V la progresul ştiinţific şi tehnic, 
inclusiv prin adăugarea unor valori 
pentru alte căi de producţie a 
biocombustibililor pentru aceleaşi sau 
pentru alte materii prime şi prin 
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modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.”

Or. fr

Amendamentul 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera d
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) la alineatul (7), primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) privind adaptarea 
anexei V la progresul ştiinţific şi tehnic, 
inclusiv prin adăugarea unor valori 
pentru alte căi de producţie a 
biocombustibililor pentru aceleaşi sau 
pentru alte materii prime şi prin 
modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.”

Or. en

Amendamentul 449
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera ea (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se introduce următorul alineat:
„(8a) Comisia este împuternicită să 
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adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) pentru stabilirea 
unor definiţii detaliate, inclusiv a unor 
specificaţii tehnice, necesare pentru 
categoriile menţionate în anexa V partea 
C punctul 9.”

Or. es

Amendamentul 450
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera eb (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) se introduce următorul alineat:
„(8b) Cel târziu până la 31 decembrie 
2015, Comisia prezintă o propunere 
legislativă pentru a include şi alte măsuri 
de atenuare a schimbării indirecte a 
destinaţiei terenurilor, cum ar fi utilizarea 
coproduselor, creşterea randamentului 
recoltelor, eficienţa producţiei şi creşterea 
de culturi pe terenuri abandonate sau 
neutilizate, sub forma unui bonus similar 
celui stabilit pentru biomasa obţinută pe 
terenuri în conformitate cu condiţiile 
stabilite în anexa V partea C punctul 8.”

Or. es

Amendamentul 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8
Directiva 2009/28/CE
Articolul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Articolul 21 se elimină. 8. Articolul 21 alineatul (2) se elimină.

Or. en

Amendamentul 452
Erik Bánki

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 21a
Biocombustibilii şi biolichidele cu emisii 
ILUC zero
(1) Biocombustibilii şi biolichidele sunt 
considerate ca având emisii estimate 
legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor egale cu zero dacă 
sunt:
(a) biocombustibili convenţionali, până la 
cel mult 5 % din consumul final de 
energie în domeniul transportului în 2020 
şi în anii următori;
(b) biocombustibili convenţionali care 
depăşesc valoarea definită la prezentul 
alineat litera (a), în cazul în care sunt 
produşi din biomasă non-ILUC, astfel 
cum este definită în anexa VIII;
(c) biocombustibili avansaţi.
(2) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
stabileşte şi publică orientări pentru 
sisteme naţionale de eliberare de 
certificate pentru biomasa non-ILUC 
pentru cultivatori sau producători de 
biomasă de acest tip. Până la 
31 decembrie 2014, fiecare stat membru 
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prezintă propriul sistem naţional de 
eliberare a certificatelor pentru biomasa 
non-ILUC, acordate cultivatorilor şi 
producătorilor de biomasă de acest tip, iar 
Comisia evaluează sistemele naţionale, 
îndeosebi gardul de adecvare a măsurilor 
avute în vedere de statele membre la 
evaluarea necesităţii de a include astfel de 
certificat în sistemele voluntare de 
asigurare a durabilităţii aprobate de 
Comisie.”

Or. en

Justificare

Comisia recunoaşte faptul că, în cantităţile în care sunt produşi efectiv în UE, nu există 
cazuri în care biocombustibilii convenţionali cauzează schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor. Cu toate acestea, noi cantităţi de biocombustibili convenţionali ar trebui produse 
din biomasă care nu cauzează schimbarea indirectă a destinaţiei terenurilor, astfel cum este 
definită în anexa VIII.

Amendamentul 453
Britta Reimers

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9
Directiva 2009/28/CE
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 22, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„(2) În ceea ce priveşte reducerea 
estimată a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor, statul membru poate, 
în scopul rapoartelor menţionate la 
alineatul (1), să utilizeze valorile tipice 
indicate în părţile A şi B din anexa V, şi 
adaugă estimările pentru emisiile legate 
de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor prevăzute în anexa VIII.”
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Or. en

Amendamentul 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9
Directiva 2009/28/CE
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 22, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„(2) În ceea ce priveşte reducerea 
estimată a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor, statul membru poate, 
în scopul rapoartelor menţionate la 
alineatul (1), să utilizeze valorile tipice 
indicate în părţile A şi B din anexa V, şi 
adaugă estimările pentru emisiile legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor prevăzute în anexa VIII.”

Or. es

Amendamentul 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9
Directiva 2009/28/CE
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. La articolul 22, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:

9. La articolul 22, alineatul (2) se elimină.

„(2) În ceea ce priveşte reducerea 
estimată a emisiilor nete de gaze cu efect 
de seră rezultând din utilizarea 
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biocombustibililor, statul membru poate, 
în scopul rapoartelor menţionate la 
alineatul (1), să utilizeze valorile tipice 
indicate în părţile A şi B din anexa V, şi 
adaugă estimările pentru emisiile legate 
de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor prevăzute în anexa VIII.”

Or. en

Amendamentul 456
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Se introduce următorul articol 25b: eliminat
„Articolul 25b
Exercitarea delegării
(1) Competenţele de a adopta acte 
delegate sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condiţiilor prevăzute de prezentul 
articol.
(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
(3) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf 
şi la articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
de competenţe specificate în respectiva 
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decizie. 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 validităţii actelor 
delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf 
şi articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) 
intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European nici Consiliul 
nu au exprimat vreo obiecţie în termen de 
2 luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European şi Consiliu 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
acestei perioade, Parlamentul European 
şi Consiliul au informat Comisia cu 
privire la faptul că nu vor formula 
obiecţii. Acest termen se prelungeşte cu 2
luni la iniţiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 457
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d),
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de
cinci ani [Oficiul pentru Publicaţii trebuie 
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timp nedeterminată începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

să completeze data intrării în vigoare a 
prezentului act de modificare]. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
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 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d),
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d) şi 
articolul 5 alineatul (5) este conferită 
Comisiei pentru cinci ani începând cu 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive], cu posibilitatea prelungirii 
acestei perioade.

Or. en

Amendamentul 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d),
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) se 
conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani începând cu [data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

Or. it

Amendamentul 460
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 2 litera (oa), articolul 5 
alineatul (5), articolul 17 alineatul (3) litera 
(c) al treilea paragraf şi articolul 19 
alineatele (5), (7) şi (8) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

Or. es

Amendamentul 461
Pilar Ayuso
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directive 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
la articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) poate 
fi revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificate în respectiva 
decizie. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilităţii actelor delegate deja 
în vigoare.

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 2 litera (oa), la articolul 5 
alineatul (5), la articolul 17 alineatul (3) 
litera (c) al treilea paragraf şi la articolul 19 
alineatele (5), (7) şi (8) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competenţe specificate în 
respectiva decizie. Decizia de revocare 
intră în vigoare în ziua următoare datei 
publicării deciziei în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilităţii actelor delegate deja 
în vigoare.

Or. es

Amendamentul 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf 
şi la articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7)
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificate în decizia 

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d) şi la 
articolul 5 alineatul (5) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competenţe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
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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 validităţii actelor delegate 
deja în vigoare.

o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilităţii
actelor delegate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 463
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competenţe menţionată la
articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
la articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) poate 
fi revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe 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 validităţii actelor delegate 
deja în vigoare.

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
la articolul 19 alineatele (6) şi (7) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de
revocare pune capăt delegării de 
competenţe 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 valabilităţii actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
la articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) poate 
fi revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe 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 validităţii actelor delegate 
deja în vigoare.

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) şi articolul 19 alineatele (5), 
(6) şi (7) poate fi revocată în orice moment 
de Parlamentul European sau de Consiliu. 
Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competenţe 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 valabilităţii actelor delegate 
deja în vigoare.

Or. it

Amendamentul 465
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directive 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European şi nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecţie în termen de 2
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu 2 luni la iniţiativa 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 litera (oa), articolul 5 
alineatul (5), articolul 17 alineatul (3) litera 
(c) al treilea paragraf şi articolul 19 
alineatele (5), (7) şi (8) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European şi nici Consiliul nu au exprimat 
vreo obiecţie în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu două luni la 
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Parlamentului European sau a Consiliului. iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. es

Amendamentul 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d),
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf 
şi articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) intră 
în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European şi nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecţie în termen de 2
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu 2 luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d) şi
articolul 5 alineatul (5) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European şi nici Consiliul nu au exprimat 
vreo obiecţie în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu două luni la 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
Directiva 2009/28/CE
Articolul 25b – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf şi 
articolul 19 alineatele (5), (6) şi (7) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European şi nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecţie în termen de 2
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu 2 luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul (5), articolul 17 alineatul (3) 
litera (c) al treilea paragraf şi articolul 19 
alineatele (5), (6) şi (7) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European şi nici Consiliul nu au exprimat 
vreo obiecţie în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European şi Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European şi 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecţii. Acest 
termen se prelungeşte cu două luni la 
iniţiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. it

Amendamentul 468
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea
măsurilor introduse de prezenta directivă 
în ceea ce priveşte limitarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată 
pe cele mai bune dovezi ştiinţifice 
disponibile, pentru introducerea factorilor 
estimaţi aferenţi emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării

Până la [un an de la data la care prezenta 
directivă intră în vigoare], Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează 
consecinţele ecologice, sociale şi 
economice pozitive şi negative ale 
biolichidelor şi biocombustibililor 
convenţionali şi avansaţi. Raportul se 
bazează pe cele mai bune informaţii 
ştiinţifice disponibile.
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terenurilor în criteriile de durabilitate
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021, 
precum şi de o examinare a eficacităţii 
stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii 
prime care nu utilizează terenuri sau din 
culturi nealimentare, în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Raportul examinează consecinţele 
ecologice ale biocombustibililor şi ale 
biolichidelor, printre altele, asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
biodiversităţii, solurilor şi destinaţiei.
Pentru evaluarea consecinţelor 
economice ale biocombustibililor şi 
biolichidelor, raportul ia în considerare 
costurile directe şi indirecte suportate de 
consumatorii şi contribuabilii europeni, în
special cele rezultate din schemele de 
sprijin şi preţul combustibililor, precum şi 
locurile de muncă direct create în 
industria biocombustibililor şi 
biolichidelor.
Analiza consecinţelor sociale ale 
biocombustibililor şi biolichidelor 
examinează partajarea beneficiilor şi 
riscurilor cu părţi terţe din regiunile din 
care provin materiile prime, în special 
comunităţi indigene şi locale. De 
asemenea, sunt analizate aplicarea şi 
eficacitatea normelor existente privind 
durabilitatea socială, printre altele, 
prevăzute în sisteme voluntare 
recunoscute.
La evaluarea consecinţelor ecologice, 
sociale şi economice ale 
biocombustibililor şi biolichidelor, 
raportul ia în considerare disponibilitatea 
din punct de vedere tehnic şi economic a 
materiilor prime durabile şi beneficiile 
anticipate ale atragerii lor din alte 
utilizări, în special în producerea 
alimentelor şi furajelor, în produse sau ca 
îngrăşăminte naturale. Se ţine seama de 
întregul ciclu de viaţă al biolichidelor şi 
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biocombustibililor convenţionali şi 
avansaţi. Utilizarea combustibililor fosili 
în fiecare stadiu al ciclului de viaţă, în 
special pentru producerea 
îngrăşămintelor, procesarea şi transportul 
energiei, este analizată din perspectiva 
evaluării rentabilităţii investiţiilor în 
energie pe energia investită a 
biolichidelor şi biocombustibililor 
convenţionali şi avansaţi şi pentru 
verificarea impactului asupra securităţii 
energetice al biocombustibililor şi 
biolichidelor.
Dacă este cazul în lumina raportului, 
Comisia prezintă propuneri 
Parlamentului European şi Consiliului.

Or. en

Amendamentul 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă 
în ceea ce priveşte limitarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice 
disponibile, pentru introducerea factorilor 
estimaţi aferenţi emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor în criteriile de durabilitate 
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021, 

Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează progresul 
înregistrat în dezvoltarea unui sistem de 
certificate pentru materiile prime pentru 
biocombustibili şi biolichide produse cu 
riscuri scăzute de schimbare indirectă a 
destinaţiei terenurilor şi eficacitatea 
acestuia, în vederea aplicării unor emisii
legate de schimbarea indirectă a destinaţiei
terenurilor egale cu zero în calculul 
ciclului de viaţă al emisiilor de gaze cu 
efect de seră, în temeiul 
Directivelor 2009/30/CE şi 2009/28/CE. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă, precum şi de o 
examinare a eficacităţii stimulentelor 
prevăzute pentru biocombustibilii obţinuţi 
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precum şi de o examinare a eficacităţii 
stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Amendamentul 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 
aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în
criteriile de durabilitate aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2021, precum şi 
de o examinare a eficacităţii stimulentelor 
prevăzute pentru biocombustibilii obţinuţi 
din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
stabilirea unor criterii de durabilitate 
adecvate pentru biocombustibilii obţinuţi 
din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

Or. en
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Amendamentul 471
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 1 
ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute 
pentru biocombustibilii obţinuţi din 
materii prime care nu utilizează terenuri 
sau din culturi nealimentare, în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Înainte de 31 decembrie 2018, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide.

Or. es

Amendamentul 472
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
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celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie 
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 
aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în criteriile 
de durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute 
pentru biocombustibilii obţinuţi din 
materii prime care nu utilizează terenuri 
sau din culturi nealimentare, în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021.

Or. fr

Amendamentul 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Raportul include o evaluare a impactului 
producţiei de biocombustibili asupra 
industriilor forestiere şi disponibilităţii 
lemnului. Dacă este cazul, raportul este
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aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în
criteriile de durabilitate aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2021, precum şi 
de o examinare a eficacităţii stimulentelor 
prevăzute pentru biocombustibilii obţinuţi 
din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea unor criteriile de 
durabilitate aplicabile pentru stimularea
producţiei de biocombustibili obţinuţi din 
materii prime care nu utilizează terenuri, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Amendamentul 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului în care 
examinează, pe baza celor mai bune şi mai 
recente dovezi ştiinţifice disponibile, 
eficacitatea măsurilor introduse de 
prezenta directivă în ceea ce priveşte 
limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră 
legate de schimbarea indirectă a utilizării
terenurilor asociate producţiei de 
biocombustibili şi biolichide. Dacă este 
cazul, raportul trebuie să fie însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 

(1) În conformitate cu procedura de 
consultare menţionată la articolul 25 
alineatul (2), înainte de 
31 decembrie 2017, Comisia compilează 
cele mai bune dovezi ştiinţifice privind 
emisiile de gaze cu efect de seră legate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei 
terenurilor asociate producţiei de 
biocombustibili şi biolichide.
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Directiva 2009/28/CE.
(2) Pe baza celor mai bune dovezi 
ştiinţifice disponibile, înainte de 
31 decembrie 2018, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport care include şi o evaluare a 
disponibilităţii biocombustibililor rentabili 
obţinuţi din materii prime care nu 
utilizează terenuri şi din culturi 
nealimentare până în 2020 şi a emisiilor 
de gaze cu efect de seră legate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei
terenurilor asociate producţiei de 
biocombustibili şi biolichide. Dacă este 
cazul, raportul este însoţit de o propunere 
legislativă bazată pe cele mai bune dovezi 
ştiinţifice disponibile, pentru introducerea 
factorilor estimaţi aferenţi emisiilor legate 
de schimbarea indirectă a destinaţiei
terenurilor în criteriile de durabilitate 
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021, 
precum şi de o examinare a eficacităţii 
stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) literele (d) şi (e) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Amendamentul 475
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 

Înainte de 31 decembrie 2020, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune dovezi obţinute prin 
metode ştiinţifice, eficacitatea măsurilor 
introduse de prezenta directivă în ceea ce 
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ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie 
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice 
disponibile, pentru introducerea factorilor 
estimaţi aferenţi emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
în criteriile de durabilitate aplicabile 
începând cu 1 ianuarie 2021, precum şi de 
o examinare a eficacităţii stimulentelor 
prevăzute pentru biocombustibilii obţinuţi 
din materii prime care nu utilizează 
terenuri sau din culturi nealimentare, în 
temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (d) 
din Directiva 2009/28/CE.

priveşte limitarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră legate de schimbarea indirectă a
destinaţiei terenurilor asociate producţiei 
de biocombustibili şi biolichide. Dacă este 
cazul, raportul trebuie să fie însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi obţinute prin metode 
ştiinţifice, pentru introducerea factorilor 
estimaţi aferenţi emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinaţiei
terenurilor în criteriile de durabilitate 
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021, 
precum şi de o examinare a eficacităţii 
stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE. Utilizarea factorilor 
menţionaţi la primul paragraf pentru 
emisiile determinate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor în cazul 
instalaţiilor de producţie a 
biocombustibililor puse în funcţiune 
înainte de 2017 nu trebuie să conducă la 
o clasificare a biocombustibililor produşi 
în aceste instalaţii care să contravină 
criteriilor de durabilitate. Trebuie să se 
plece de la premisa că aceşti 
biocombustibili realizează o reducere a 
emisiilor de cel puţin 45 %. Această 
dispoziţie ar trebui să intre în vigoare 
până la sfârşitul lui 2017 pentru toate 
instalaţiile de producţie de 
biocombustibili.

Or. de

Justificare

Dovezile invocate pentru această legislaţie ar trebui să fie obţinute prin metode ştiinţifice. 
Avizul experţilor este, aşadar, esenţial. Pentru ca factorii SIUT să poată fi incluşi în criteriile 
de durabilitate, trebuie făcută mai întâi dovada adecvării la piaţă. În acest caz, legea ar 
trebui să includă suficiente clauze de anterioritate.
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Amendamentul 476
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 
aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în criteriile 
de durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Înainte de 31 decembrie 2018, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Amendamentul 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
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celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie 
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 
aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în criteriile 
de durabilitate aplicabile începând cu 1 
ianuarie 2021, precum şi de o examinare a 
eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 1 
ianuarie 2021, precum şi de o examinare a 
eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare.

Or. it

Amendamentul 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte:
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aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în criteriile 
de durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

– limitarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor asociate producţiei 
de biocombustibili şi biolichide.

– încurajarea cercetării şi dezvoltării de 
tehnologii inovatoare în statele membre şi 
luarea în calcul a îmbunătăţirii necesare 
a securităţii aprovizionării cu combustibili 
de tip motorină.
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Justificare

În cadrul acestei revizuiri, unul dintre cele trei obiective prevăzute este încurajarea unei mai 
bune pătrunderi pe piaţă a combustibililor avansaţi: prin urmare, este normal şi util ca 
raportul privind eficacitatea măsurilor, pe care Comisia Europeană îl va prezenta, să vizeze, 
de asemenea, acest aspect-cheie al revizuirii.

Amendamentul 479
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie 
însoţit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi ştiinţifice disponibile, 
pentru introducerea factorilor estimaţi 
aferenţi emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor în criteriile 
de durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
şi Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune şi mai recente dovezi 
ştiinţifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce priveşte limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a destinaţiei terenurilor asociate 
producţiei de biocombustibili şi biolichide. 
Raportul respectiv cuprinde o evaluare a
impactului producţiei de biocombustibili 
asupra resurselor de lemne şi asupra 
sectoarelor care exploatează biomasa.
Dacă este cazul, raportul este însoţit de o 
propunere legislativă bazată pe cele mai 
bune dovezi ştiinţifice disponibile, pentru 
introducerea factorilor estimaţi aferenţi 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
destinaţiei terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, precum şi de o examinare 
a eficacităţii stimulentelor prevăzute pentru 
biocombustibilii obţinuţi din materii prime 
care nu utilizează terenuri sau din culturi 
nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Amendamentul 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Investitorii iau în considerare faptul că 
tehnologiile utilizate pentru producţia de 
biocombustibili sunt încă în faza de 
dezvoltare şi că măsuri suplimentare de 
atenuare a consecinţelor negative pot fi 
adoptate într-o etapă ulterioară.

Or. en

Amendamentul 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [douăsprezece luni de la 
adoptare]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziţii.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până cel 
târziu la [doi ani de la adoptare]. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul respectivelor dispoziţii.

Or. en

Amendamentul 482
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Directiva este pusă la dispoziţie în formă 
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consolidată în termen de trei luni de la 
intrarea sa în vigoare.

Or. fr


