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Amendamentul 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Amendamentul 484
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa I – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexele la Directiva 98/70/CE se modifică 
după cum urmează:

Anexele la Directiva 98/70/CE, astfel cum 
au fost modificate prin 
Directiva 2009/30/CE din 23 aprilie 2009,
se modifică după cum urmează:

Or. en

Justificare

Din motive de claritate.

Amendamentul 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocombustibililor se calculează astfel:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;

eec = emisii provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
edl = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a destinației
terenului;
eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
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considerare.”

Or. en

Justificare

Prin introducerea unui factor ILUC (eiluc) se asigură că emisiile provocate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor sunt luate în considerare la stabilirea conformității cu 
criteriile privind reducerile de emisii de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocombustibililor se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;

eec = emisii provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea destinației directe a 
terenului;
eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
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distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
considerare.”

Or. en

Amendamentul 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocombustibililor se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;

eec = emisii provenite din extracția sau 
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cultivarea materiilor prime;
el = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea destinației terenului;

eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
considerare.”

Or. en

Amendamentul 488
Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa IV partea C se modifică după eliminat
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cum urmează:
(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
unde
el = emisiile anuale de gaze cu efect de 
seră rezultate din variația stocului de 
carbon provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];
CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. 
Utilizarea de referință a terenurilor 
reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obținerea materiei prime, în funcție de 
care dată este mai recentă;
CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În 
cazurile în care stocul de carbon se 
acumulează pe o perioadă mai mare de un 
an, valoarea atribuită CSA este stocul 
estimat per unitate de suprafață după 20 
de ani sau atunci când recolta ajunge la 
maturitate, în funcție de care dintre 
momente survine primul; și
P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an).”



AM\937598RO.doc 9/102 PE513.035v01-00

RO

(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. en

Amendamentul 489
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa IV partea C se modifică după 
cum urmează:

eliminat

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
unde
el = emisiile anuale de gaze cu efect de 
seră rezultate din variația stocului de 
carbon provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurate ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];
CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. 
Utilizarea de referință a terenurilor 
reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obținerea materiei prime, în funcție de 
care dată este mai recentă;
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CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În 
cazurile în care stocul de carbon se 
acumulează pe o perioadă mai mare de un 
an, valoarea atribuită CSA este stocul 
estimat per unitate de suprafață după 20 
de ani sau atunci când recolta ajunge la 
maturitate, în funcție de care dintre 
momente survine primul; și
P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an).”
(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. es

Amendamentul 490
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa IV partea C se modifică după 
cum urmează:

1. Anexa IV partea C se modifică după 
cum urmează:

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea destinației terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
unde unde

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră 
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rezultate din variația stocului de carbon 
provocată de schimbarea utilizării
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];

rezultate din variația stocului de carbon 
provocată de schimbarea destinației 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];

CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de 
referință a terenurilor reprezintă utilizarea 
terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de 
ani înainte de obținerea materiei prime, în 
funcție de care dată este mai recentă;

CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat destinației de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de 
referință a terenurilor reprezintă utilizarea 
terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de 
ani înainte de obținerea materiei prime, în 
funcție de care dată este mai recentă;

CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în 
care stocul de carbon se acumulează pe o 
perioadă mai mare de un an, valoarea 
atribuită CSA este stocul estimat per unitate 
de suprafață după 20 de ani sau atunci când 
recolta ajunge la maturitate, în funcție de 
care dintre momente survine primul; și

CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat destinației de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în 
care stocul de carbon se acumulează pe o 
perioadă mai mare de un an, valoarea 
atribuită CSA este stocul estimat per unitate 
de suprafață după 20 de ani sau atunci când 
recolta ajunge la maturitate, în funcție de 
care dintre momente survine primul; 

P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an).”

P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an); și

eB = bonus de 29 gCO2eq/MJ de 
biocombustibil, dacă biomasa este 
obținută din teren degradat reabilitat, în 
condițiile prevăzute la punctul 8.”

(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea calității terenurilor degradate, îndeosebi a terenurilor în pantă, contribuie la 
reducerea riscului de dezastre naturale, precum alunecări de teren, terenul servind totodată 
unui scop util, și anume, pentru extragerea de materii vegetale utilizate pentru producerea de 
energie, inclusiv sub formă de biocombustibil. Reducerea emisiilor de carbon nu ar trebui 
privită ca scop în sine, ci în contextul celei mai sporite securități comune, și anume, al 
reducerii riscului de dezastre naturale cu consecințe grave.
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Amendamentul 491
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„19a. Emisiile determinate de extracție 
sau cultivare (eec), de schimbarea directă 
a destinației terenurilor (el) și de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor (eiluc) sunt atribuite 
coproduselor pe baza conținutului lor 
energetic. Emisiile atribuite coproduselor 
sunt considerate suplimentare la emisiile 
atribuite produsului principal.”

Or. en

Amendamentul 492
Anne Delvaux

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„19a. Emisiile din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, eiluc, se consideră a 
fi zero până la 31 decembrie 2017 și se 
calculează în conformitate cu anexa V de 
la 1 ianuarie 2018.”

Or. en

Justificare

Metodologia pentru calcularea acestui factor ar trebui să fie armonizată cu celelalte 
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metodologii din motive de claritate și de facilitare a identificării și ar trebui să indice în mod 
specific includerea din 2018 a emisiilor din schimbarea indirectă a destinației terenurilor.

Amendamentul 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – partea C – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„19a. Emisiile din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, eiluc, se calculează 
în conformitate cu anexa V.”

Or. en

Amendamentul 494
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă V: eliminat
„Anexa V
Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de biocombustibili

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)
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Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon 

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase 

55

Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene. În acest caz, o „valoare 
a emisiilor legate de schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) ar fi trebuit 
calculată în conformitate cu anexa IV, 
partea C, punctul 7.”

Or. en

Justificare

A se vedea justificările la articolul 7a alineatul (6) și la articolul 7b alineatul (2).
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Amendamentul 495
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă V: eliminat
Anexa V
„Partea A: Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate biocombustibili

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase

55

Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
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terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene. În acest caz, o „valoare 
a emisiilor legate de schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) ar fi trebuit 
calculată în conformitate cu anexa V, 
partea C, punctul 7.”

Or. es

Amendamentul 496
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, 
generate de biocombustibili

Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor, generate de biocombustibili

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Biocombustibilii obținuți din convertirea 
amidonului, a zahărului și/sau a acizilor 
grași proveniți din culturi se consideră a 
avea emisii estimate legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor care se 
stabilesc de către Comisie pentru fiecare 
an judiciar.

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon 

12 Pentru estimarea emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor se aplică regulile următoare:

Culturi de plante 
zaharoase

13 Pentru estimarea emisiilor anuale brute 
provenite din variațiile stocurilor de 
carbon provocate de schimbarea indirectă 
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a destinației terenurilor, Egross iluc 
global, se aplică formula următoare:

Culturi de plante 
oleaginoase 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

unde
LUCglobal = schimbarea globală a 
destinației terenurilor în anul anterior 
anului producției biocombustibililor (anul 
de referință) [estimată ca unități de 
suprafață (ha)];
∑ dLUCglobal = schimbarea directă 
globală acumulată a destinației
terenurilor pentru producția de 
biocombustibili în anul anterior [estimată 
ca unități de suprafață (ha)];
CSRW = stocul de carbon anterior 
[estimat ca masă (tone) de carbon, 
incluzând atât solul, cât și vegetația] din 
zonele nou cultivate în anul anterior în 
întreaga lume.
CSAW = stocul de carbon real [estimat ca 
masă (tone) de carbon, incluzând atât 
solul, cât și vegetația] din zonele nou 
cultivate în anul anterior în întreaga 
lume. În cazurile în care stocul de carbon 
se acumulează pe o perioadă mai mare de 
1 an, valoarea atribuită CSAW se 
estimează ca stoc per unitate de suprafață 
după 20 de ani sau atunci când recolta 
ajunge la maturitate, luându-se în 
considerare data cea mai recentă.
Pentru calcularea emisiilor anuale nete 
provenite din variațiile stocurilor de 
carbon provocate de schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor, Enet iluc global, 
se aplică formula următoare:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
unde
Enet iluc global = emisiile anuale de gaze 
cu efect de seră rezultate din variația 
cantității de carbon după schimbarea 
indirectă a destinației terenului [estimate 
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ca masă (tone) de echivalent de CO2], 
reduse cu 20 % pentru compensarea 
incertitudinilor asociate calculelor.
Pentru estimarea emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinației
terenurilor per unitate de energie 
generată de biocombustibil se aplică 
următoarea formulă:
eiluc = [(FSbiocombustibili x Enet iluc 
global)/Enbiocombustibili global] x 1000
unde
FSbiocombustibili = cota de materii prime 
[amidon, zahăr și/sau acizi grași proveniți 
din culturi, estimați ca masă (tone)] 
convertită în biocombustibili în anul 
precedent, împărțită la culturile vegetale 
globale [estimate ca masă (tone)] produse 
în anul anterior anului de referință;
Enbiocombustibili = conținutul energetic 
[estimat ca conținut energetic (gigajouli) 
determinat de puterea calorică inferioară] 
al producției globale de biocombustibili
din anul precedent.
1000 = factorul de conversie t/GJ în g/MJ

Or. en

Justificare

Introducerea unei metodologii în conformitate cu metodologia inclusă în anexa IV partea C 
punctul 7 pentru estimarea emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor 
pe baza materiilor prime consumate pentru producerea de biocombustibili.

Amendamentul 497
Bas Eickhout, 

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea A – tabel – rândul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Culturi energetice 
nealimentare

15

Or. en

Amendamentul 498
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.

(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă și materii 
prime incluse în partea A din prezenta 
anexă pentru care emisiile estimate legate 
de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor nu sunt stabilite pentru anul 
de referință.

Or. en

Justificare

Introducerea unei metodologii în conformitate cu metodologia inclusă în anexa IV partea C 
punctul 7 pentru estimarea emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor 
pe baza materiilor prime consumate pentru producerea de biocombustibili.

Amendamentul 499
Jo Leinen

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea B – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) materii prime care nu au fost 
introduse pe piață și care s-au produs pe 
plan local pentru consum de către 
vehicule rutiere sau echipamente mobile 
fără destinație rutieră utilizate îndeosebi 
pentru agricultura internă.

Or. en

Amendamentul 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocombustibililor se calculează astfel:

E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;
eec = emisii provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
edl = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a destinației
terenului;
eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
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ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
considerare.”

Or. en

Justificare

Prin introducerea unui factor ILUC (eiluc) se asigură că emisiile provocate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor sunt luate în considerare la stabilirea conformității cu 
criteriile privind reducerile de emisii de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
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biocombustibililor se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;

eec = emisii provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea destinației directe a
terenului;
eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
considerare.”

Or. en

Amendamentul 502
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocombustibililor se calculează astfel:

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

unde
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;
eec = emisii provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea destinației terenului;

eiluc = emisii anuale provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul
utilizat;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol;
eccs = reduceri de emisii prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; precum și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
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cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de 
mașini și echipamente nu se iau în 
considerare.”

Or. en

Amendamentul 503
Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa V partea C se modifică după 
cum urmează:

eliminat

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
unde
el = emisiile anuale de gaze cu efect de 
seră rezultate din variația stocului de 
carbon provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];
CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurate ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. 
Utilizarea de referință a terenurilor 
reprezintă utilizarea terenurilor în 
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ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obținerea materiei prime, în funcție de 
care dată este mai recentă;
CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În 
cazurile în care stocul de carbon se 
acumulează pe o perioadă mai mare de un 
an, valoarea atribuită CSA este stocul 
estimat per unitate de suprafață după 20 
de ani sau atunci când recolta ajunge la 
maturitate, în funcție de care dintre 
momente survine primul; și
P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili sau 
biolichide per unitate de suprafață per 
an).”
(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. en

Amendamentul 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa V partea C se modifică după 
cum urmează:

eliminat

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
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formula următoare:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
unde
el = emisiile anuale de gaze cu efect de 
seră rezultate din variația stocului de 
carbon provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];
CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurate ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. 
Utilizarea de referință a terenurilor 
reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obținerea materiei prime, în funcție de 
care dată este mai recentă;
CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În 
cazurile în care stocul de carbon se 
acumulează pe o perioadă mai mare de un 
an, valoarea atribuită CSA este stocul 
estimat per unitate de suprafață după 20 
de ani sau atunci când recolta ajunge la 
maturitate, în funcție de care dintre 
momente survine primul; și
P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili sau 
biolichide per unitate de suprafață per 
an).”
(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. es

Amendamentul 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa V partea C se modifică după 
cum urmează:

eliminat

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
unde
el = emisiile anuale de gaze cu efect de 
seră rezultate din variația stocului de 
carbon provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];
CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurate ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. 
Utilizarea de referință a terenurilor 
reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obținerea materiei prime, în funcție de 
care dată este mai recentă;
CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, 
cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În 
cazurile în care stocul de carbon se 
acumulează pe o perioadă mai mare de un 
an, valoarea atribuită CSA este stocul 
estimat per unitate de suprafață după 20 
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de ani sau atunci când recolta ajunge la 
maturitate, în funcție de care dintre 
momente survine primul; și
P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili sau 
biolichide per unitate de suprafață per 
an).”
(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. en

Amendamentul 506
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 98/70/CE
Anexa V – partea C – punctele 7, 8, 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Anexa V partea C se modifică după cum 
urmează:

1. Anexa V partea C se modifică după cum 
urmează:

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea utilizării terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile 
stocurilor de carbon provocate de 
schimbarea destinației terenurilor, el, se 
calculează prin distribuirea în mod egal a 
emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. 
La calcularea acestor emisii se aplică 
formula următoare:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
unde unde

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră 
rezultate din variația stocului de carbon 
provocată de schimbarea utilizării 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră 
rezultate din variația stocului de carbon 
provocată de schimbarea destinației 
terenurilor [măsurată ca masă (grame) de 
echivalent de CO2 per unitate energetică 
generată de biocombustibil (megajouli)];

CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 

CSR = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat destinației de referință a 
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terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de 
referință a terenurilor reprezintă utilizarea 
terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de 
ani înainte de obținerea materiei prime, în 
funcție de care dată este mai recentă;

terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de 
referință a terenurilor reprezintă utilizarea 
terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de 
ani înainte de obținerea materiei prime, în 
funcție de care dată este mai recentă;

CSA = stocul de carbon per unitate de 
suprafață asociat utilizării de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în 
care stocul de carbon se acumulează pe o 
perioadă mai mare de un an, valoarea 
atribuită CSA este stocul estimat per unitate 
de suprafață după 20 de ani sau atunci când 
recolta ajunge la maturitate, în funcție de 
care dintre momente survine primul; și

CSA = stocul de carbon per unitate de
suprafață asociat destinației de referință a 
terenurilor [măsurat ca masă (tone) de 
carbon per unitate de suprafață, cuprinzând 
atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în 
care stocul de carbon se acumulează pe o 
perioadă mai mare de un an, valoarea 
atribuită CSA este stocul estimat per unitate 
de suprafață după 20 de ani sau atunci când 
recolta ajunge la maturitate, în funcție de 
care dintre momente survine primul; 

P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an).”

P = productivitatea recoltei (măsurată ca 
energie generată de biocombustibili per 
unitate de suprafață per an); și
eB = bonus de 29 gCO2eq/MJ de 
biocombustibil, dacă biomasa este 
obținută din teren degradat reabilitat, în 
condițiile prevăzute la punctul 8.”

(b) punctele 8 și 9 se elimină.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea calității terenurilor degradate, îndeosebi a terenurilor în pantă, contribuie la 
reducerea riscului de dezastre naturale, precum alunecări de teren, terenul servind totodată 
unui scop util, și anume, pentru extragerea de materii vegetale utilizate pentru producerea de 
energie, inclusiv sub formă de biocombustibil. Reducerea emisiilor de carbon nu ar trebui 
privită ca scop în sine, ci în contextul celei mai sporite securități comune, și anume, al 
reducerii riscului de dezastre naturale cu consecințe grave.

Amendamentul 507
Riikka Pakarinen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera ba (nouă)
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Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la punctul 11 se adaugă următorul 
paragraf:
„În cazul în care energia electrică din 
surse regenerabile generată altundeva și 
pentru care există o garanție de origine 
astfel cum se prevede la articolul 15 este 
utilizată într-o instalație de producere de 
combustibil, nivelul emisiilor de gaze cu 
efect de seră al energiei electrice se 
consideră zero. Nivelul emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate de energia 
electrică din surse regenerabile la 
instalația de producție se consideră, de 
asemenea, zero.”

Or. en

Justificare

Este de dorit să se încurajeze instalațiile de producție să utilizeze energie electrică 
regenerabilă ca sursă de energie dacă instalația utilizează energie generată altundeva. Acest 
lucru va fi și în beneficiul instalațiilor de energie regenerabilă din regiune, prin creșterea 
cererii de energie electrică regenerabilă.

Amendamentul 508
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) punctul 16 se înlocuiește cu 
următorul text:
„16. Reducerile de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică sau de 
energie termică de la cogenerare […] se 
iau în considerare în cazul excesului de 
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energie electrică sau de energie termică
produs de sistemele de producere a 
combustibilului care utilizează 
cogenerarea, cu excepția cazului în care 
combustibilul utilizat pentru cogenerare 
este un coprodus, altul decât un reziduu 
de recoltă agricolă. La calculul acestui 
exces de energie electrică sau de energie 
termică se consideră că dimensiunea 
unității de cogenerare este cea minimă 
necesară pentru ca unitatea de 
cogenerare să furnizeze energia termică 
sau energia electrică necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerile emisiilor de gaze cu efect 
de seră aferente acestui exces de energie 
electrică sau de energie termică sunt 
egale cu cantitatea de gaze cu efect de 
seră care ar fi emisă la generarea unei 
cantități egale de energie electrică sau de 
energie termică într-o centrală electrică 
care utilizează același combustibil ca și 
unitatea de cogenerare.

Or. en

Justificare

Scopul vizat de Directiva 2004/8/CE este reducerea cererii de energie primară prin 
promovarea centralelor CHP, în cazul în care există o cerere de energie termică în exces 
utilă. În Europa de Nord există o cerere certă de energie termică în exces. Potrivit acestei 
directive, centralele CHP eficiente ar trebui să fie recunoscute ca parte a producției de 
biocombustibili. Prin urmare, metoda alocării ar trebui să fie extinsă pentru a include și 
energia termică în exces printre criteriile de calculare a emisiilor prevăzute de Directiva 
privind energia din surse regenerabile.

Amendamentul 509
Anne Delvaux

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 19 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„19a. Emisiile din schimbarea indirectă a 
destinației terenurilor, eiluc, se consideră a 
fi zero până la 31 decembrie 2017 și se 
calculează în conformitate cu anexa VIII 
de la 1 ianuarie 2018.”

Or. en

Justificare

Metodologia pentru calcularea acestui factor ar trebui să fie armonizată cu celelalte 
metodologii din motive de claritate și de facilitare a identificării și ar trebui să indice în mod 
specific includerea din 2018 a emisiilor din schimbarea indirectă a destinației terenurilor.

Amendamentul 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă:
„19a. emisiile din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, eiluc, se calculează în 
conformitate cu anexa VIII.”

Or. en

Amendamentul 511
Britta Reimers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă VIII: eliminat
„Anexa VIII
Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon 

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase 

55

Partea B. Biocombustibili și biolichide 
pentru care emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt considerate a fi egale cu 
zero
Biocombustibilii și biolichidele obținute 
din următoarele categorii de materii 
prime sunt considerate ca având emisii 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor egale cu zero:

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

Or. en

Justificare

De vreme ce cercetările științifice cu privire la schimbarea destinației terenurilor și la 
efectele indirecte ale acesteia sunt premature (astfel cum se indică la articolul 3), ar fi 
incoerent să se aplice factorii ILUC pentru calculare.

Amendamentul 512
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă VIII: eliminat
„Anexa VIII
Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 

12
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amidon 

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase 

55

Partea B. Biocombustibili și biolichide 
pentru care emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt considerate a fi egale cu 
zero
Biocombustibilii și biolichidele obținute 
din următoarele categorii de materii 
prime sunt considerate ca având emisii 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor egale cu zero:

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

Or. en

Amendamentul 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
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Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă VIII: eliminat
„Anexa VIII
Partea A. Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon 

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase 

55

Partea B. Biocombustibili și biolichide 
pentru care emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt considerate a fi egale cu 
zero
Biocombustibilii și biolichidele obținute 
din următoarele categorii de materii 
prime sunt considerate ca având emisii 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
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Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene. În acest caz, o „valoare 
a emisiilor legate de schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) ar fi trebuit 
calculată în conformitate cu anexa IV, 
partea C, punctul 7.”

Or. en

Amendamentul 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se adaugă următoarea anexă VIII: eliminat
Anexa VIII
„Partea A: Emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide

Grup de materii
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării 
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13
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Culturi de plante 
oleaginoase

55

Partea B. Biocombustibili și biolichide 
pentru care emisiile estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt considerate a fi egale cu 
zero
Biocombustibilii și biolichidele obținute 
din următoarele categorii de materii 
prime sunt considerate ca având emisii 
estimate legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor egale cu zero:

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

Or. es

Amendamentul 515
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 98/70/CE
Anexa VIII – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Emisii estimate legate de Partea A. Emisii estimate legate de 
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schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, 
generate de materiile prime pentru 
biocombustibili și biolichide

schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor, generate de materiile prime 
pentru biocombustibili și biolichide

Grup de materii 
prime

Emisii estimate 
legate de 
schimbarea 
indirectă a 
utilizării
terenurilor 
(gCO2eq/MJ)

Biocombustibilii obținuți din convertirea 
amidonului, a zahărului și/sau a acizilor 
grași proveniți din culturi se consideră a 
avea emisii estimate legate de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor care se 
stabilesc de către Comisie pentru fiecare 
an judiciar.

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon 

12 Pentru estimarea emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor se aplică regulile următoare:

Culturi de plante 
zaharoase

13 Pentru estimarea emisiilor anuale brute 
provenite din variațiile stocurilor de 
carbon provocate de schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor, Egross iluc 
global, se aplică formula următoare:

Culturi de plante 
oleaginoase 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

unde
LUCglobal = schimbarea globală a 
destinației terenurilor în anul anterior 
anului producției biocombustibililor (anul 
de referință) [estimată ca unități de 
suprafață (ha)];
∑ dLUCglobal = schimbarea directă 
globală acumulată a destinației
terenurilor pentru producția de 
biocombustibili în anul anterior [estimată 
ca unități de suprafață (ha)];
CSRW = stocul de carbon anterior 
[estimat ca masă (tone) de carbon, 
incluzând atât solul, cât și vegetația] din 
zonele nou cultivate în anul anterior în 
întreaga lume.
CSAW = stocul de carbon real [estimat ca 
masă (tone) de carbon, incluzând atât 
solul, cât și vegetația] din zonele nou 
cultivate în anul anterior în întreaga 
lume. În cazurile în care stocul de carbon 
se acumulează pe o perioadă mai mare de 
1 an, valoarea atribuită CSAW se 
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estimează ca stoc per unitate de suprafață 
după 20 de ani sau atunci când recolta 
ajunge la maturitate, luându-se în 
considerare data cea mai recentă.
Pentru calcularea emisiilor anuale nete 
provenite din variațiile stocurilor de 
carbon provocate de schimbarea indirectă 
a destinației terenurilor, Enet iluc global, 
se aplică formula următoare:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
unde
Enet iluc global = emisiile anuale de gaze 
cu efect de seră rezultate din variația 
cantității de carbon după schimbarea 
indirectă a destinației terenului [estimate 
ca masă (tone) de echivalent de CO2], 
reduse cu 20 % pentru compensarea 
incertitudinilor asociate calculelor.
Pentru estimarea emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor per unitate de energie 
generată de biocombustibil se aplică 
următoarea formulă:
eiluc = [(FSbiocombustibili x Enet iluc 
global) / Enbiocombustibili global] x 
1 000
unde
FSbiocombustibili = cota de materii prime 
[amidon, zahăr și/sau acizi grași proveniți 
din culturi, estimați ca masă (tone)] 
convertită în biocombustibili în anul 
precedent, împărțită la culturile vegetale 
globale [estimate ca masă (tone)] produse 
în anul anterior anului de referință;
Enbiocombustibili = conținutul energetic 
[estimat ca conținut energetic (gigajouli) 
determinat de puterea calorică inferioară] 
al producției globale de biocombustibili
din anul precedent.
1000 = factorul de conversie t/GJ în g/MJ

Or. en
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Justificare

Introducerea unei metodologii în conformitate cu metodologia inclusă în anexa V punctul 7 
pentru estimarea emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor pe baza 
materiilor prime consumate pentru producerea de biocombustibili.

Amendamentul 516
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII – partea A – tabel – rândul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Culturi energetice 
nealimentare

15

Or. en

Amendamentul 517
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.

(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă și materii 
prime incluse în partea A din prezenta 
anexă pentru care emisiile estimate legate 
de schimbarea indirectă a destinației 
terenurilor nu sunt stabilite pentru anul 
de referință.

Or. en

Justificare

Introducerea unei metodologii în conformitate cu metodologia inclusă în anexa V punctul 7 
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pentru estimarea emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor pe baza 
materiilor prime consumate pentru producerea de biocombustibili.

Amendamentul 518
Jo Leinen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII – partea B – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) materii prime care nu au fost 
introduse pe piață și care s-au produs pe 
plan local pentru consum de către 
vehicule rutiere sau echipamente mobile 
fără destinație rutieră utilizate îndeosebi 
pentru agricultura internă.

Or. en

Amendamentul 519
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se introduce următoarea anexă VIIIa:
„A. Astfel cum s-a stabilit prin 
intermediul procedurilor aprobate de 
Comisie în cadrul sistemului național 
aprobat, biomasa non-ILUC este:
1. Biomasa cultivată ca cea de a doua 
cultură anuală într-o zonă care nu a mai 
fost utilizată în acest scop în trecut.
2. Biomasa care este rezultatul unei 
producții mai ridicate, care, la rândul său, 
nu ar fi existat în absența cererii din 
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partea industriei biocombustibililor, astfel 
cum se precizează în partea B a prezentei 
anexe.
B. Evaluarea intensificării culturilor
1. Un sistem național poate certifica 
biomasa ca biomasă non-ILUC într-o 
cantitate, pentru fiecare tip de cultură 
care a utilizat cel puțin 1 % din terenul 
arabil al statului membru respectiv (sau al 
unui stat terț care dorește să prezinte un 
sistem național), care nu depășește 
cantitatea cu care tonajul culturii 
respective stabilit în partea B punctul 4 
depășește tonajul culturii respective 
stabilit în partea B punctul 3.
2. Pentru fiecare tip de cultură care a 
utilizat cel puțin 1 % din terenul arabil al 
statului membru respectiv (sau al unui 
stat terț care dorește să prezinte un sistem 
național) în 2008, statul calculează 
creșterea anuală a producției culturii în 
cauză pe teritoriul său, calculând 
producția combinată, utilizând ca 
referință valoarea medie a reprizei pe trei 
ani la începutul perioadei și valoarea 
medie a reprizei pe trei ani la sfârșitul 
perioadei.
(a) Valoarea medie a reprizei pe trei ani la 
începutul perioadei reprezintă media 
tonajului/hectar al culturii respective în 
1997, 1998 și 1999.
(b) Valoarea medie a reprizei pe trei ani la 
sfârșitul perioadei reprezintă media 
tonajului/hectar al culturii respective în 
2006, 2007 și 2008.
(c) Producția anuală implicită este 
creșterea producției (exprimată în 
procente) care ar rezulta din creșterea 
producției de la valoarea medie a reprizei 
pe trei ani la începutul perioadei la 
valoarea medie a reprizei pe trei ani la 
sfârșitul perioadei, pe o perioadă de nouă 
ani. Dacă în urma calculului rezultatul 
este zero sau un număr negativ, atunci 
valoarea producției anuale implicite este 
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zero pentru cultura respectivă.
3. Fiecare stat membru (sau orice stat terț
care dorește să prezinte un sistem 
național) creează un tabel pentru fiecare 
tip de cultură care a utilizat cel puțin 1 % 
din terenul arabil al statului membru 
respectiv în 2008 și în care producția din 
2007 se presupune a fi valoarea medie a 
reprizei pe trei ani la sfârșitul perioadei, 
iar producția estimată este calculată 
pentru cultura în cauză pentru toți anii, 
din 2008, până în 2020 prin creșterea 
producției în fiecare an cu producția 
anuală implicită pentru cultura 
respectivă. Utilizând valoarea producției 
pentru anul relevant, statul membru (sau 
orice stat terț care dorește să prezinte un
sistem național) înmulțește valoarea 
estimată a producției cu suprafața 
terenului arabil cultivat cu cultura 
respectivă în anul în cauză.
4. Pe baza producției reale a unei culturi 
în fiecare an, statul membru (sau orice 
stat terț care dorește să prezinte un sistem 
național) stabilește media 
producției/hectar a unei anumite culturi 
pe teritoriul său. Utilizând valoarea reală 
a producției pentru anul relevant, statul 
membru înmulțește valoarea reală a 
producției cu suprafața terenului arabil 
cultivat cu cultura respectivă în anul în 
cauză.”

Or. en

Justificare

A se vedea justificările la considerentele 4 și 4a (nou).

Amendamentul 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 a (nou)
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Directiva 2009/28/CE
Anexa VIII a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se adaugă următoarea anexă IX:
Anexa VIIIa
Următorii biocombustibili sunt 
considerați biocombustibili avansați:
Material biologic pentru care utilizarea 
alternativă relevantă este asociată cu 
emisii semnificative de metan sau de 
protoxid de azot fără generarea de energie 
regenerabilă.

Or. sv

Amendamentul 521
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
„Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.
(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
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anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal;
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. de
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Justificare

Anexa IX (nouă) este reformulată în cadrul unui amendament separat.

Amendamentul 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
„Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.
(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal;
(h) Glicerină brută.
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(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. it

Amendamentul 523
Erik Bánki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
„Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
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contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic
(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
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Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 524
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
„Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.
(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
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(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
B. Materii prime a căror contribuție la 
realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de două ori conținutul lor 
energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

Or. fr
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Amendamentul 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.
(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
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(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. sv

Amendamentul 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: eliminat
„Anexa IX
Partea A. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic
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(a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman. 
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(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. en

Justificare

Înlocuit cu o anexă privind sursele de energie regenerabile avansate pentru sectorul 
transporturilor.

Amendamentul 527
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX Anexa IX

Partea A. Materii prime a căror contribuție
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. Materii prime care contribuie la 
realizarea obiectivului de 2 % menționat la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d) 
punctul (i) din Directiva 2009/28/CE.

(a) Alge. (a) Alge.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Biomasă din deșeurile municipale 
vizate de obiectivele în materie de reciclare 
prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera 
(a) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie. (d) Paie.

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare. (e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.
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(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal. (g) Smoală de ulei de tal.

(h) Glicerină brută. (h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasă).

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasă).

(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin. (j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.

(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă. (k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă. (l) Pleavă.

(m) Știuleți. (m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic

(na) Efluenți proveniți de la fabricile de 
ulei de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

(a) Ulei de gătit uzat. (nb) Ulei de gătit uzat.

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

(nc) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(nd) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(ne) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

Or. de

Justificare

Din punct de vedere statistic, contabilizarea multiplă este considerată dificilă, întrucât 
generează biocombustibili „virtuali”, punând astfel sub semnul întrebării obiectivele 
climatice ale UE pentru 2020. Propunerea Comisiei Europene induce publicul în eroare în 
ceea ce privește contribuția reală a biocombustibililor avansați, care nu reprezintă decât un 
sfert din volumul aparent. Contabilizarea multiplă ar genera, așadar, o creștere a 
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carburanților fosili în sectorul transportului din UE.

Amendamentul 528
Christa Klaß

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX Anexa IX

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. Materii prime care contribuie la 
realizarea obiectivului de 2 % menționat la 
articolul 3 litera (d) punctul (i).

(a) Alge. (a) Alge (autotrofe).
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Biomasă din deșeurile municipale
acumulate vizate de obiectivele în materie 
de reciclare prevăzute la articolul 11 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie. (d) Paie.

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare. (e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută. (h) Glicerină brută.

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasă).

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasă).

(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin. (j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă. (k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
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(l) Pleavă. (l) Pleavă.
(m) Știuleți. (m) Știuleți.

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat. (na) Ulei de gătit uzat.

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

(nb) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(nc) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(nd) Materiale ligno-celulozice, cu 
excepția buștenilor de gater și a buștenilor 
de furnir.

Or. de

Justificare

Din punct de vedere statistic, contabilizarea multiplă este pusă sub semnul întrebării 
deoarece aceasta generează carburanți „virtuali” și creează impresia falsă că obiectivele 
ecologice au fost atinse.

Amendamentul 529
Gilles Pargneaux

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană ia în considerare 
faptul că valoarea coeficienților prevăzuți 
în anexa IX nu este adaptată la toate 
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produsele și că este nevoie de analize 
suplimentare, astfel încât să se prevină 
orice incertitudine juridică.

Or. fr

Amendamentul 530
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

(a) Alge. (a) Alge.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile și 
reziduurile industriale, cu excepția 
deșeurilor menajere triate vizate de 
colectarea separată prevăzută la 
articolul 11 alineatul (1) din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive.

(d) Paie. (d) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și 
reziduuri din agricultură și industriile 
conexe agriculturii, cum ar fi deșeurile 
rezultate din prelucrarea trestiei 
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zaharoase (bagasă), cojile, pleava, 
tescovina de struguri, drojdia de vin și 
știuleții.

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.

(e) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și 
reziduuri din silvicultură și industriile 
conexe silviculturii cum ar fi scoarța,
frunzele, acele, ramurile, coroanele 
arborilor, rumegușul, așchiile, leșia 
neagră, leșia cu sulfit, lignina și uleiul de 
tal.

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

(g) Smoală de ulei de tal.

(h) Glicerină brută.

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).

(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

Or. en

Justificare

Orice listă detaliată pozitivă va fi incompletă, dat fiind că nu va include materiile prime care 
ar putea fi utilizate pentru biocombustibili de a doua generație care constituie reziduuri din 
procese cu privire la care în prezent nu avem informații. Prin urmare, sunt necesare definiții 
mai generice care să acopere o gamă mai vastă de materii prime pentru stimularea inovării 
în domeniul noilor biocombustibili avansați. În cazul silviculturii, nu este nevoie să se facă o 
distincție între diferitele elemente componente ale arborilor în cadrul acestei directive 
deoarece această diferențiere ar trebui lăsată la latitudinea pieței.
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Amendamentul 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic

(a) Alge. (a) Alge.
(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie.

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare. (e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de 
ulei de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal. (g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută. (h) Glicerină brută.

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin. (j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.

(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.

(l) Pleavă. (l) Materiale ligno-celulozice, inclusiv 
paie, bagasă, coji de fructe cu coajă 
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lemnoasă, pleavă și știuleți.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

Or. en

Justificare

În vederea încurajării unei mai bune pătrunderi pe piață a biocombustibililor avansați, 
materialele ligno-celulozice trebuie să fie incluse la un singur punct, iar plantele zaharoase 
trebuie adăugate doar dacă zahărul este alimentar deoarece reprezintă un substrat pentru 
biotehnologiile de fermentare, indispensabil pentru inovarea în materie de producție de 
biocombustibili avansați (motiv pentru care etanolul trebuie exclus).

Amendamentul 532
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A: Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.

Partea A. Lista biocombustibililor 
avansați. Biocombustibilii obținuți din 
următoarele materii prime se consideră
biocombustibili avansați:

Or. es

Amendamentul 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. O listă extinsă cu 
biocombustibili avansați. Biocombustibilii 
obținuți din următoarele materii prime se 
consideră biocombustibili avansați:

Or. en

Justificare

Atunci când se investește în biocombustibili avansați este nevoie să se asigure stabilitatea 
investițiilor pe termen lung. Utilizarea extinsă a deșeurilor și a reziduurilor necesită deseori 
investiții suplimentare. Pentru prevenirea obstacolelor artificiale care ar putea interveni pe 
piață între statele membre, este important ca anexa IX la directivă să prevadă o listă a 
deșeurilor și a reziduurilor pe bază de paie din care se obțin biocombustibili. Această măsură 
ar spori stabilitatea investițiilor necesară în cazul biocombustibililor avansați. Se recomandă 
ca următoarele amendamente să se voteze în bloc.

Amendamentul 534
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. Materii prime care contribuie la 
realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă nu reprezintă un instrument eficient pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute de prezenta directivă și, prin urmare, ar trebui eliminată din directivă.
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Amendamentul 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. Materii prime care contribuie la 
realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic.

Partea A. Deșeuri și reziduuri a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.

Or. en

Amendamentul 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alge. (a) Alge (autotrofe).

Or. en

Amendamentul 538
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Bacterii.

Or. fr

Amendamentul 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Bacterii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se încurajeze producția de biocombustibili avansați fără impact asupra 
schimbărilor indirecte ale destinației terenurilor și care nu intervine la nivelul lanțului 
alimentar.
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Amendamentul 540
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de colectarea 
separată prevăzută la articolul 11 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

Or. en

Justificare

Includerea fracțiunii de biomasă din deșeurile municipale mixte – chiar cu excluderea 
deșeurilor menajere colectate separat – ar putea determina municipalitățile (în funcție de 
condiții) să întrerupă colectarea separată a deșeurilor și să convertească în energie deșeurile 
colectate neselectiv, nemaivizând, prin urmare, îndeplinirea obiectivului pentru 2015 privind 
colectarea separată a metalului, a plasticului, a hârtiei și a sticlei, ci pornind de la ierarhia 
deșeurilor prevăzută în Directiva-cadru privind deșeurile.

Amendamentul 541
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de colectarea 
separată prevăzută la articolul 11 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a 
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2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

Or. en

Amendamentul 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, inclusiv deșeurile 
biologice triate, însă nu din alte deșeuri
menajere triate și din deșeurile de hârtie, 
vizate de obiectivele în materie de reciclare 
prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera 
(a) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

Or. en

Justificare

Utilizarea deșeurilor de hârtie ca materie primă pentru carburanți nu este justificată din 
punct de vedere al eficienței resurselor. Reciclarea și utilizarea sustenabilă a deșeurilor de 
hârtie, de exemplu ca materie primă pentru hârtie, creează, de asemenea, locuri de muncă la 
nivel regional, aceasta fiind o oportunitate care nu trebuie subminată. Textul propus de 
Comisie este neclar în ceea ce privește deșeurile biologice triate, astfel încât este necesar să 
se clarifice faptul că acestea pot fi utilizate.

Amendamentul 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea biodegradabilă din 
deșeurile industriale.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura coerența cu Directiva 2009/28/CE privind energia din surse 
regenerabile, unde în definiția biomasei, la articolul 2 litera (e), se face referire la fracțiunea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale.

Amendamentul 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale, cu excepția cazului în care 
acestea sunt reutilizabile din punct de 
vedere industrial sau economic în alte 
scopuri industriale.

Or. en

Amendamentul 545
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale, din deșeurile provenite din 
comerțul cu amănuntul și cu ridicata și 
din reziduurile de proces, cu excepția 
deșeurilor menajere triate vizate de 
colectarea separată prevăzută la 
articolul 11 alineatul (1) din 
Directiva 2008/98/CE.

Or. en

Amendamentul 546
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale, cu excepția deșeurilor 
menajere triate vizate de colectarea 
separată prevăzută la articolul 11 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

Or. en

Justificare

Includerea fracțiunii de biomasă din deșeurile industriale ar putea determina producătorii de 
deșeuri și municipalitățile (în funcție de condiții) să întrerupă colectarea separată a 
deșeurilor și să convertească în energie deșeurile colectate neselectiv, nemaivizând, prin 
urmare, îndeplinirea obiectivului pentru 2015 privind colectarea separată a metalului, a 
plasticului, a hârtiei și a sticlei, ci pornind de la ierarhia deșeurilor prevăzută în Directiva-
cadru privind deșeurile.
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Amendamentul 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale, din deșeurile provenite din 
comerțul cu amănuntul și cu ridicata, 
precum și din reziduurile de proces.

Or. en

Justificare

În interesul eficienței resurselor, în producția de biocombustibili ar trebui să se promoveze 
exploatarea a numeroase tipuri de deșeuri industriale, a deșeurilor provenite din comerțul cu 
amănuntul și cu ridicata și a reziduurilor de proces.

Amendamentul 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale, inclusiv din decocturi, melase, 
deșeuri de pește, reziduuri provenite din 
producția de făină de pește, deșeuri de 
abator și deșeuri provenite din procesarea 
cărnii.

Or. en
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Amendamentul 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Paie. (d) Paie și biomasă rezultate în urma 
procesului de întreținere a spațiilor verzi.

Or. en

Amendamentul 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare. (e) Gunoiul de grajd, bălegarul lichid, 
gunoiul de grajd de la păsări, 
excrementele de pește și nămolul de 
epurare.

Or. en

Amendamentul 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 552
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/29/CE
Anexa IX – partea A – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.

(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier, reziduul de țiței pentru albire, 
produsele rezultate în urma prelucrării 
uleiului de palmier și grămezile de fructe 
de palmier goale.

Or. en
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Amendamentul 554
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Leșie neagră și derivații săi, precum 
lignină și smoală de ulei de tal, cu excepția 
celor care au un uz comercial mai 
important conform ierarhiei deșeurilor, 
precum uleiul de tal brut.

Or. en

Justificare

Deșeurile și reziduurile care, conform ierarhiei deșeurilor, pot fi utilizate în alte scopuri 
viabile din punct de vedere comercial, nu ar trebui să fie utilizate pentru producerea de 
energie. Acesta este cazul uleiului de tal brut.

Amendamentul 555
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Reziduurile procesului de fabricare în 
cadrul industriei de pastă de lemn și de 
hârtie, cum ar fi leșia neagră, săpunul de 
sulfat brut, uleiul de tal brut și smoala de 
ulei de tal.

Or. en

Justificare

În urma procesului de fabricare, fabricile de pastă de lemn și de hârtie generează diverse 
reziduuri care au un potențial însemnat pentru producția de biocombustibili avansați. Toate 
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fracțiunile provin din același proces primar și, prin urmare, sunt reziduuri ale procesului 
similare cu smoala de ulei de tal care este inclusă în partea A a anexei la propunerea 
Comisiei. Toate reziduurile generate în urma procesului de fabricare care au aceeași origine 
ar trebui să fie tratate identic.

Amendamentul 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Leșie neagră și derivații săi, precum 
săpun de sulfat brut, lignină, ulei de tal 
brut și smoală de ulei de tal.

Or. en

Justificare

Toate reziduurile rezultate în urma procesului de fabricare de pastă ar trebui să fie tratate 
identic. Reziduurile din proces au un potențial însemnat în producția de biocombustibili
avansați.

Amendamentul 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexă – partea A – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin. (j) Tescovină și deșeuri rezultate din 
prelucrarea trestiei de zahăr (bagasă), 
inclusiv trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, 
deșeuri rezultate din prelucrarea 
strugurilor și drojdie de vin.

Or. en

Amendamentul 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Pleavă. (l) Materiale celulozice de origine 
nealimentară – reziduuri rezultate în 
urma procesului de decojire și obținere a 
semințelor și a grăunțelor (coji, pleavă, 
teci, știuleți etc.).

Or. en

Amendamentul 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) Știuleți. eliminat

Or. en

Amendamentul 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 562
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Scoarță, ramuri, frunze.

Or. en

Amendamentul 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Reziduuri din recoltarea lemnului, 
precum scoarță, ramuri, coroane de 
copaci, lemn de dimensiuni mici, frunze, 
rumeguș și așchii.

Or. en

Justificare

Este de dorit ca diferitele reziduuri rezultate în urma activităților de gestionare a pădurilor și 
de tăiere a copacilor să fie tratate în același mod. Prin aceasta se va promova și dezvoltarea 
rurală și regională, întrucât se vor crea piețe pentru reziduurile rezultate din gestionarea 
pădurilor care pot fi folosite ca materie primă pentru producția de carburanți.

Amendamentul 565
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Scoarță, ramuri, coroane de arbori, 
frunze, rumeguș și așchii.

Or. en

Amendamentul 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

(n) Scoarță, ramuri, reziduuri din rărirea 
arboretului, frunze, rumeguș și așchii.

Or. en

Amendamentul 567
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Reziduuri din producția biochimică.

Or. en
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Amendamentul 568
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) Plămadă.

Or. en

Amendamentul 569
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nc) Surplus de drojdie.

Or. en

Amendamentul 570
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nd) Zer.

Or. en
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Amendamentul 571
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX – partea A – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Ulei de gătit uzat.

Or. es

Amendamentul 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Ulei de gătit uzat.

Or. fr

Justificare

Cercetările în domeniul dezvoltării biocombustibililor pe bază de ulei de gătit uzat sunt 
promițătoare și aduc o contribuție energetică și ecologică comparabilă cu cea a 
biocombustibililor rezultați din materiile prime enumerate în anexa II la prezenta directivă. 
Din motive de echitate și de proporționalitate, ar trebui ca aceste produse să beneficieze de 
aceleași stimulente pentru dezvoltare ca și materiile prime enumerate în anexa II.

Amendamentul 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera na (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Ulei de gătit uzat.

Or. en

Amendamentul 574
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera ne (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ne) Ulei de gătit uzat.

Or. en

Amendamentul 575
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

Or. es
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Amendamentul 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Amendamentul 577
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nf) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 578
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX – partea A – litera nc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nc) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

Or. es

Amendamentul 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nc) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

Or. en

Amendamentul 580
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera ng (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ng) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

Or. en
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Amendamentul 581
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nd) Materiale ligno-celulozice, cu 
excepția buștenilor de gater și a buștenilor 
de furnir.

Or. es

Amendamentul 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nb) Materiale ligno-celulozice, cu 
excepția buștenilor de gater și a buștenilor 
de furnir.

Or. en

Justificare

Materialele ligno-celulozice ar trebui să fie contabilizate la fel ca alte materii prime bazate 
pe lemn, deoarece acestea nu au impact asupra schimbărilor indirecte ale destinației
terenurilor.

Amendamentul 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nd) Materiale ligno-celulozice, cu 
excepția buștenilor de gater și a buștenilor 
de furnir.

Or. en

Amendamentul 584
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nh) Materiale ligno-celulozice, cu 
excepția buștenilor de gater, a buștenilor 
de furnir și a lemnului pentru pasta de 
lemn.

Or. en

Amendamentul 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera ne (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ne) Trigliceride, distilați grași și acizi 
grași liberi și uleiuri în afara 
specificațiilor din industria oleochimică, 
industria biodieselului, industria de 
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rafinare a uleiului vegetal, industria 
alimentară și industria de procesare a 
grăsimii animale.

Or. en

Amendamentul 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera nf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nf) Grăsimi animale care nu sunt 
destinate consumului uman.

Or. en

Amendamentul 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera ng (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ng) Ulei de porumb industrial.

Or. en

Amendamentul 588
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea A – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul reziduurilor agricole, nu se iau 
în calcul decât cantitățile care rămân 
după scăderea cantităților necesare 
protejării împotriva eroziunii solului și a 
pierderii biodiversității. În cazul 
reziduurilor rezultate din gestionarea 
pădurilor , nu se iau în calcul decât 
cantitățile care rămân după scăderea 
cantităților necesare protejării împotriva 
pierderii biodiversității.

Or. en

Justificare

Nu trebuie să se rezolve o problemă cu riscul creării alteia.

Amendamentul 589
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B: Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic.

eliminat

Or. es

Amendamentul 590
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
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Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic

eliminat

Or. en

Justificare

Partea B este inutilă dacă nu există decât un nivel de contabilizare multiplă.

Amendamentul 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic

eliminat

Or. en

Amendamentul 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic

eliminat

Or. en

Amendamentul 593
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de două ori conținutul lor 
energetic

Partea B. Materii prime care contribuie la 
realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4):

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă nu reprezintă un instrument eficient pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute de prezenta directivă și, prin urmare, ar trebui eliminată din directivă.

Amendamentul 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de două ori conținutul lor 
energetic

Partea B. Deșeuri și reziduuri a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic

Or. en

Amendamentul 595
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. en

Justificare

Partea B este inutilă dacă nu există decât un nivel de contabilizare multiplă. Această literă 
poate fi mutată la partea A.

Amendamentul 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE.
Anexa IX – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. fr
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Justificare

Cercetările în domeniul dezvoltării biocombustibililor pe bază de ulei de gătit uzat sunt 
promițătoare și aduc o contribuție energetică și ecologică comparabilă cu cea a 
biocombustibililor rezultați din materiile prime enumerate în anexa II la prezenta directivă. 
Din motive de echitate și de proporționalitate, ar trebui ca aceste produse să beneficieze de 
aceleași stimulente pentru dezvoltare ca și materiile prime enumerate în anexa II.

Amendamentul 597
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. es

Amendamentul 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. en

Amendamentul 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
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Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii. Contribuția acestor reziduuri la 
obiectivul menționat la articolul 3 
alineatul (4) se consideră a fi de două ori 
conținutul energetic al acestora după 
adoptarea la nivelul UE a criteriilor 
privind sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 600
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

eliminat

Or. en

Justificare

Partea B este inutilă dacă nu există decât un nivel de contabilizare multiplă. Această literă 
poate fi mutată la partea A.

Amendamentul 601
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
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Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

eliminat

Or. es

Amendamentul 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.

eliminat

Or. en

Amendamentul 603
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine eliminat
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nealimentară.

Or. en

Amendamentul 604
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. en

Justificare

Partea B este inutilă dacă nu există decât un nivel de contabilizare multiplă. Această literă 
poate fi mutată la partea A.

Amendamentul 605
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 607
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. es

Amendamentul 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 609
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară, cu excepția deșeurilor 
menajere triate vizate de colectarea 
separată prevăzută la articolul 11 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive.

Or. en

Justificare

Includerea materialelor celulozice de origine nealimentară ar putea determina producătorii 
de deșeuri și municipalitățile (în funcție de condiții) să întrerupă colectarea separată a 
deșeurilor și să convertească în energie deșeurile colectate neselectiv, nemaivizând, prin 
urmare, îndeplinirea obiectivului pentru 2015 privind colectarea separată a metalului, a 
plasticului, a hârtiei și a sticlei, ci pornind de la ierarhia deșeurilor prevăzută în Directiva-
cadru privind deșeurile.

Amendamentul 610
Esther de Lange

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară, precum toate produsele 
obținute din biomasă derivate din culturi 
energetice nealimentare care provin de pe 
terenuri, crescute în scopul producerii de 
bioenergie, inclusiv miscanthus, alte 
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ierburi energetice și varietăți 
nealimentare de sorg și de cânepă 
industrială.

Or. en

Amendamentul 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(c) Materiale celulozice și semicelulozice 
de origine nealimentară.

Or. en

Amendamentul 612
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

eliminat

Or. en

Justificare

Partea B este inutilă dacă nu există decât un nivel de contabilizare multiplă. Această literă 
poate fi mutată la partea A.
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Amendamentul 613
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

eliminat

Or. en

Amendamentul 615
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 

eliminat
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furnir.

Or. es

Amendamentul 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

eliminat

Or. en

Amendamentul 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de furnir
care sunt reutilizabili din punct de vedere 
industrial sau economic în alte scopuri 
industriale și a oricăror altor resturi 
ligno-celulozice care pot fi reutilizate în 
alte scopuri industriale.

Or. en

Amendamentul 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Fracțiunea de biomasă din terenuri 
degradate, terenuri agricole necultivate, 
terenuri marginale care nu pot fi utilizate 
pentru producția alimentară.

Or. en

Amendamentul 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX – partea B – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Biomasă din deșeurile municipale, 
inclusiv mâncare veche, deșeuri de 
băcănie, deșeuri alimentare, deșeuri 
provenite de la restaurante sau de la 
cantine.

Or. en

Amendamentul 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
ANEXA IX a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se adaugă următoarea anexă IXa:
„Anexa IXa
Surse de energie regenerabile avansate 
pentru sectorul transporturilor
Garanții de sustenabilitate
Statele membre prevăd garanții pentru 
utilizarea tuturor deșeurilor sau 
reziduurilor, pentru a se asigura că 
utilizarea ca și carburanți destinați 
transporturilor este în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor, și anume prevenire, 
pregătire pentru reutilizare și reciclare 
înainte de recuperarea acestora în scopuri 
energetice, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/98/CE, și pentru a asigura 
utilizarea în cascadă a deșeurilor.
În ceea ce privește sursele biotice, statele 
membre introduc garanții pentru 
protejarea biodiversității și împotriva 
epuizării sau a pierderii serviciilor 
ecosistemice și pentru prevenirea oricărei 
devieri de la utilizările existente care ar 
avea un impact negativ direct sau indirect 
asupra biodiversității, a solului sau a 
echilibrului global al carbonului.
Sub rezerva garanțiilor de sustenabilitate 
adoptate de statele membre, următoarele 
materii prime sunt eligibile pentru 
producerea de energie avansată pentru 
sectorul transporturilor în temeiul 
articolului 3 alineatul (4):
Partea A:
- Alge.
- Carburanți lichizi și gazoși regenerabili 
de origine nebiologică.
Partea B:
- Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la 
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articolul 11 alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive.
- Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
industriale.
- Paie.
- Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.
- Smoală de ulei de tal.
- Glicerină brută.
- Tescovină de struguri și drojdie de vin.
- Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
- Pleavă.
- Știuleți.
- Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
- Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
- Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.”

Or. en

Justificare

Contribuția algelor și a carburanților gazoși și lichizi care provin din surse regenerabile de 
origine nebiologică din partea A a anexei IX, precum și a energiei electrice regenerabile 
utilizate de vehiculele electrice și CCU (de exemplu, utilizarea de gaze reziduale industriale 
pentru hrănirea fermentației microbiene în vederea producerii de combustibil lichid și gazos) 
la realizarea obiectivului de 3 % privind sursele de energie regenerabile avansate pentru 
sectorul transporturilor ar trebui considerată a fi egală cu de patru ori conținutul lor 
energetic. Uleiul de gătit uzat și grăsimile animale nu au nevoie de stimulente care să 
depășească obiectivul global al Directivei privind calitatea carburanților și al Directivei 
privind energia din surse regenerabile.


