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***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0595),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 114 și din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0337/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei pentru dezvoltare, 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, avizul Comisiei pentru dezvoltare 
regională, avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și avizul Comisiei pentru 
transport și turism (A7-000/2013); 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse altele 
decât combustibilii va trebui totuși 
satisfăcută. Această cerere poate fi 
satisfăcută fie prin creșterea producției 
prin creșterea productivității agricole, 
chiar dacă aceasta ar putea avea efecte 
negative asupra mediului, inclusiv 
pierderea biodiversității, deficitul de apă, 
eroziunea solurilor sau poluarea apelor și 
solurilor, fie prin introducerea în producție 
a unor terenuri care momentan sunt 
neagricole. Acest din urmă caz reprezintă o 
schimbare indirectă a utilizării terenurilor 
și, atunci când implică convertirea 
terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate 
antrena importante emisii de gaze cu efect 
de seră, precum și o pierdere a 
biodiversității dacă este vorba de terenuri 
foarte valoroase din punctul de vedere al 
biodiversității. Directivele 98/70/CE și 
2009/28/CE ar trebui, prin urmare, să 
includă dispoziții referitoare la schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor, ținând 
seama de faptul că, la ora actuală, 
biocombustibilii sunt, în principal, produși 
pe bază de culturi de pe terenuri agricole 
existente.

Or. fr
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 19 alineatul (6) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (6) din Directiva 98/70/CE 
prevăd să se ia în considerare impactul 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră și măsurile potrivite pentru a 
contracara acest impact, ținând seama, în 
același timp, de necesitatea de a proteja 
investițiile existente. 

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

factor de volatilitate a prețurilor 
alimentelor și poate avea consecințe 
asupra securității alimentare la nivel 
mondial. Prin urmare, este necesar să se 
țină seama de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor pentru a garanta că 
obiectivele de politică ale Uniunii în
materie de energii regenerabile și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră nu sunt periclitate de aceste 
potențiale surse de emisii. În vederea 
reducerii schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor, este necesar să se facă 
distincția între diferite grupe de culturi, 
precum culturile de oleaginoase, de 
cereale, de plante zaharoase și de alte 
plante cu conținut de amidon.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră generate 
de acest sector. Biocombustibilii avansați, 
cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și 
alge, contribuie mult la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. Este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze creșterea 
producției de astfel de biocombustibili 
avansați, aceștia nefiind în prezent 
comercializați în cantități mari, în parte din 
cauza concurenței pentru subvenții publice 
cu tehnologiile de producere a 
biocombustibililor pe bază de culturi 

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

alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 
biocombustibililor avansați față de cea a 
biocombustibililor convenționali, în 
vederea atingerii obiectivului de 10% în 
sectorul transporturilor stabilit în Directiva 
2009/28/CE. În acest context, numai 
biocombustibilii avansați cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și cu 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca parte 
a cadrului de politică privind energia din 
surse regenerabile.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, care promovează 
existența în Europa a unor rafinării 
ecologice integrate și diversificate, ar 
trebui ca, în temeiul Directivei 
2009/28/CE, să se stabilească o serie de 
stimulente sporite, într-un mod care să 
acorde prioritate utilizării de materii prime 
pe bază de biomasă care nu au o valoare 
economică ridicată pentru alte utilizări 
decât pentru producția de biocombustibili. 
De asemenea, este esențial să se garanteze 
că politicile Uniunii privind deșeurile 
rămân coerente, iar aceste deșeuri sunt 
supuse ierarhiei deșeurilor definite la 
articolul 4 de la Directiva 2008/98/CE. Ar 
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trebui să nu se creeze niciun stimul 
negativ care ar putea afecta punerea în 
aplicare în bune condiții a acestei 
directive.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Stabilirea unor praguri în ceea ce privește producția de biocombustibili de primă generație 
este justificată, însă acestea nu pot fi stabilite oricum, ci ținându-se seama de valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la calcularea reducerilor emisiilor de 
gaze cu efect de seră.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Stabilirea unor praguri în ceea ce privește producția de biocombustibili de primă generație 
este justificată, însă acestea nu pot fi stabilite oricum, ci ținându-se seama de valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la calcularea reducerilor emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Pentru a asigura exactitatea și 
integritatea obiectivelor Uniunii în 
materie de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și în materie de 
biocombustibili ar trebui să se țină seama 
de emisiile legate de schimbarea indirectă 
a utilizării terenurilor la calcularea 
reducerilor emisiilor de gaze cu efect de 
seră necesare în temeiul criteriilor de 
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prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero. 

durabilitate incluse în Directiva 
2009/28/CE și în Directiva 98/70/CE. De 
asemenea, este necesar să se contabilizeze 
emisiile legate de schimbarea indirectă a 
utilizării pentru a atinge obiectivul 
articolului 7a alineatul (2) din Directiva 
98/70/CE pentru a furniza stimulente 
pentru biocombustibilii cu impact redus în 
ceea ce privește schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor. Biocombustibilii 
proveniți din materii prime care nu 
antrenează o nevoie suplimentară de 
terenuri, cum ar fi cei produși din materii 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero. 

Or. fr

Justificare

Dacă se ține seama de valorile asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la 
calcularea reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră atunci se poate evita penalizarea 
biocombustibililor care au un impact negativ redus și se poate încuraja producția 
biocombustibililor care asigură cele mai importante reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a atinge obiectivul privind 
energiile regenerabile în domeniul 
transporturilor, reducând, în același timp, 
la minim efectele negative legate de 
schimbarea utilizării terenurilor, ar trebui 
încurajate sursele regenerabile de 
electricitate și eficiența energetică. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
încerce să crească eficiența energetică și 
să reducă consumul global de energie în 
domeniul transporturilor, favorizând, în 
același timp, adoptarea de piață a 
vehiculelor electrice și absorbția surselor 
regenerabile de energie în sistemele de 
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transport.  De asemenea, statele membre 
ar trebui autorizate să-și reorienteze 
resursele financiare pe care le dedică în 
momentul de față pentru a obține, în 
totalitate sau parțial, cota lor de energie 
pornind de la biocombustibilii produși pe 
bază de cereale și alte culturi bogate în 
amidon, pe bază de zahăr, de oleaginoase 
și de alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri pentru a crește ponderea 
energiilor regenerabile, în special a 
energiei eoliene, a energiei solare, a 
energiei mareelor și a energiei 
geotermice, care și-au demonstrat deja 
caracterul regenerabil și durabil.

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Pădurile furnizează o paletă largă 
de avantaje ecologice, economice și 
sociale și servicii esențiale pentru 
umanitate, cum ar fi menținerea 
biodiversității și a funcțiilor ecosistemelor 
și protecția sistemului climatic. Creșterea 
cererii de biomasă silvică, inclusiv de 
reziduuri din lemn și silvicultura, 
destinată utilizării în pastă de lemn și 
hârtie, în construcții sau pentru încălzire 
sau electricitate, combinată cu carențele 
instituționale și în materie de guvernanță 
din numeroase regiuni, continuă să aducă 
atingere gestiunii durabile a pădurilor și 
amenință biodiversitatea prin degradarea 
pădurilor și prin despădurire. Acest lucru 
este valabil și pentru zonele umede. 
Criteriile de durabilitate actuale nu au 
fost concepute pentru a răspunde acestor 
amenințări. În absența unor criterii de 
durabilitate adaptate pentru a răspunde 
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acestor probleme specifice, în special 
degradarea pădurilor, materiile prime 
provenite din pădurile existente, din alte 
terenuri împădurite și din zonele umede 
nu ar trebui să fie utilizate pentru 
producția de biocombustibili sau de 
biolichide cu excepția cazului în care se 
poate stabili durabilitatea lor. Dat fiind că 
plantațiile forestiere pentru producția de 
biocombustibili riscă să genereze emisii 
legate de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor, acest risc ar trebui abordat și 
în cadrul criteriilor de durabilitate. 

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11d) Ar trebui să se instituie măsuri 
adecvate pentru a garanta siguranța 
investițiilor deja efectuate. Prin urmare, 
este necesar să se acorde o dispensă 
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temporară pentru o parte din producția 
existentă cu privire la cerințele revizuite 
în materie de reducere a gazelor cu efect 
de seră introduse de prezenta directivă. 
Prin urmare, prezenta directivă nu aduce 
atingere așteptărilor legitime ale 
operatorilor instalațiilor respective.

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 11 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11e) Directiva 98/70/CE și Directiva 
2009/28/CE prezintă metode diferite de 
tratare a materiilor prime, în funcție de 
clasificarea lor ca deșeuri, reziduuri sau 
coproduse. Totuși, dat fiind că în prezent 
nu există o definiție a acestor categorii, 
apare o incertitudine care poate fi un 
obstacol în calea aplicării și respectării 
efective a prevederilor. Prin urmare, ar 
trebui redactată o listă indicativă a 
materiilor prime care fac parte din aceste 
diverse categorii. 

Or. fr

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea Directivei 
2009/28/CE la progresul științific și tehnic, 
Comisiei ar trebui să i se delege 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

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

privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 3 
alineatul (4), conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
normele privind respectarea ierarhiei 
deșeurilor, criteriile și limitele geografice 
pentru identificarea pășunilor cu o 
biodiversitate ridicată, metodologia de 
calculare a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și 
principiile și valorile necesare pentru a se 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili și biolichide.

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea în sistemul de durabilitate a
unor măsuri concepute pentru a garanta 
durabilitatea biocombustibililor avansați.

Or. fr



PE508.236v01-00 16/69 PR\932900RO.doc

RO

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«9a. „materiale celulozice nealimentare” 
înseamnă culturile energetice 
nealimentare cultivate pe terenuri cu 
scopul producerii de bioenergie, cum ar fi 
Miscanthus, alte tipuri de ierburi cu 
scopuri energetice, anumite varietăți de 
sorg și de cânepă controlată, cu excepția 
speciilor cu conținut ridicat de lignină, 
cum ar fi copacii.»

Or. fr

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«9b. „materiale ligno-celulozice 
nealimentare” înseamnă culturile 
energetice lemnoase cultivate pe terenuri, 
cum ar fi pădurile mărunte de durată 
scurtă sau silvicultura de durată scurtă;»

Or. fr
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1b (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 2 – punctul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«9c. „schimbarea directă a utilizării 
terenurilor” înseamnă schimbarea 
utilizării terenurilor între cele șase tipuri 
de terenuri utilizate de IPCC (terenuri 
forestiere, pajiști, terenuri arabile, 
terenuri umede, așezări sau alte terenuri), 
plus o a șaptea categorie de culturi 
perene, care acoperă în special culturile 
multianuale ale căror tulpini nu sunt în 
general recoltate anual, cum ar fi rotațiile 
de păduri mărunte de scurtă durată și 
uleiul de palmier.»

Or. fr

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 c (nou)
Directiva 98/70/CE
Articolul 2 – punctul 9 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«9d. „combustibili lichizi sau gazoși 
regenerabili de origine nebiologică” 
înseamnă combustibilii gazoși sau lichizi, 
alții decât biocombustibilii, al căror 
conținut energetic provine din surse 
regenerabile de energie altele decât 
biomasa și care sunt utilizate în 
transporturi.»
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Or. fr

Justificare

Raportoarea propune clarificarea statutului carburanților lichizi sau gazoși regenerabili de 
origine nebiologică, pentru care Comisia propune o contabilizare cvadruplă. Într-adevăr, 
tehnologiile „power-to-gas” sau „power-to-liquid” vor juca un rol crucial în viitor pentru 
decarbonizarea sectorului transporturilor.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Statele membre impun furnizorilor 
să reducă cât de treptat posibil emisiile 
de gaze cu efect de seră generate pe 
durata ciclului de viață pe unitate de 
energie de către carburanții și energia 
furnizate, cu până la 10 % până la 31 
decembrie 2025, având ca referință 
standardul de carburant menționat la 
alineatul (5) litera (b). Această reducere 
constă în:
(a) 6 % până la 31 decembrie 2025. 
Statele membre impun furnizorilor ca, 
pentru a realiza această reducere, să 
respecte următoarele valori-țintă 
intermediare: 2 % până la 31 decembrie 
2018 și 4 % până la 31 decembrie 2022;
(b) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
până la 31 decembrie 2025, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (2) litera (h), care 
să fie realizată printr-una sau prin 
ambele metode descrise în continuare:
(i) furnizarea de energie pentru 
transport furnizată pentru utilizare de 
către orice tip de vehicul rutier, utilaj 
mobil nerutier (inclusiv nave de 
navigație interioară), tractor agricol sau 
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forestier sau ambarcațiune de agrement;
(ii) utilizarea oricărei tehnologii (inclusiv 
captarea și stocarea carbonului), prin 
care se pot reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului 
de viață pe unitate de energie de 
carburanți sau de energia furnizată;
(c) o valoare-țintă suplimentară de 2 % 
până la 31 decembrie 2025, sub rezerva 
articolului 9 alineatul (1) litera (i), 
realizată prin folosirea creditelor 
achiziționate în conformitate cu 
mecanismul de dezvoltare curată 
instituit prin Protocolul de la Kyoto, în 
condițiile stabilite în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare 
a cotelor de emisie de gaze cu efect de 
seră în cadrul Comunității în ceea ce 
privește reducerile din sectorul 
aprovizionării cu carburanți.”

Or. fr

Justificare

Pentru a facilita pentru furnizorii de carburanți atingerea obiectivului de 6% privind 
reducerea emisiilor prevăzut de Directiva 98/70/CE privind calitatea carburanților, ar trebui 
amânată atingerea acestui obiectiv până în 2025 (în loc de 2020) și ar trebui definită o cale 
pentru a-l realiza.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
„În anexa Va este inclusă o listă 
orientativă a deșeurilor, reziduurilor și 
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coproduselor.”

Or. fr

Justificare

Noua anexă în cauză clarifică statutul diferitelor deșeuri, reziduuri și coproduse care pot fi 
utilizate.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Biocarburanții și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin 
din materii prime ce provin de pe 
terenuri cu stocuri mari de carbon, 
adică de pe terenuri care dețineau unul 
dintre următoarele statute în ianuarie 
2008 sau după această dată, indiferent 
dacă terenurile mai au sau nu acest 
statut:
(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pe o perioadă semnificativă din an, 
cu excepția cazurilor în care s-a dovedit 
că extracția materiilor prime în cauză este 
benefică pentru biodiversitate;
(b) alte păduri regenerate în mod natural, 
adică terenuri care acoperă mai mult de 
o jumătate de hectar, cu copaci mai înalți 
de cinci metri și un coronament de peste 
10%, sau copaci care pot atinge aceste 
praguri in situ, în care predomină specii 
indigene sau introduse, existând indicii 
vizibile clare ale activității umane, cu 
excepția cazului în care există probe 
conform cărora zona silvică în cauză este 
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gestionată în mod durabil, prezentând un 
nivel ridicat de creștere suficient pentru a 
răspunde cererilor existente de utilizare a 
produselor silvice, precum și cererii 
suplimentare de utilizare în sensul 
obiectivului vizat la articolul 3 alineatul 
(4) din Directiva 2009/28/CE, fără a 
afecta procesele ecologice și gestionarea 
durabilă;
(c) păduri plantate, și anume păduri în 
care predomină arbori plantați și/sau 
obținuți prin însămânțare deliberată, cu 
excepția cazurilor în care nu s-a dovedit 
deja că zona silvică în cauză este 
gestionată în mod durabil, prezintă o rată 
de creștere suficientă pentru a răspunde 
nevoilor existente de utilizare a 
produselor silvice obținute și cererii 
suplimentare de utilizare în sensul 
obiectivului vizat la articolul 3 alineatul 
(4) din Directiva 2009/28/CE, fără a 
afecta procesele ecologice și gestionarea 
durabilă.”

Or. fr

Justificare

Criteriile de durabilitate existente trebuie adaptate pentru a împiedica degradarea pădurilor 
ca urmare a noii cereri și a utilizărilor simultane ale biomasei forestiere pentru energie și 
pentru fabricarea de produse. De asemenea, definițiile pădurilor trebuie armonizate în 
conformitate cu cea mai recentă nomenclatură internațională (FAO).

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele 
avute în vedere în sensul alineatului (1) 
nu sunt fabricate din materii prime 
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obținute de pe plantații forestiere, cum ar 
fi din pădurile mărunte de durată scurtă 
sau silvicultura de durată scurtă, până la 
stabilirea unei valori specifice a 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor în cazul materialelor ligno-
celulozice cu scopul de a calcula impactul 
biocombustibililor și biolichidelor asupra 
gazelor cu efect de seră în conformitate cu 
articolul 7d și până la stabilirea unor 
criterii de durabilitate specifice în ceea ce 
privește utilizarea biomasei forestiere 
pentru obținerea de energie, inclusiv de 
biocombustibili și biolichide.”

Or. fr

Justificare

Reziduurile forestiere generate de noile plantații forestiere (după 2008) nu ar trebui 
autorizate înainte de introducerea unei valori specifice pentru SIUT (schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor) în metoda de calcul și înainte de introducerea unor criterii de 
durabilitate privind utilizarea biomasei forestiere pentru obținerea de energie.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) se adaugă următorul alineat (5b):
„(5b) Biocombustibilii și biolichidele 
avute în vedere în sensul alineatului (1) 
nu se obțin din materii prime provenite 
din reziduuri agricole decât în cazul în 
care se dovedește că folosirea acestora nu 
atrage după sine degradarea funcțiilor 
agricole și ecosistemice. Cantitatea de 
reziduuri agricole care trebuie să rămână 
pe teren din motive ecologice este stabilită 
în funcție de caracteristicile regionale și, 
după caz, de caracteristicile biogeografice 
subregionale, inclusiv, însă fără a se 
limita doar la acestea, conținutul organic 
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al solului, fertilitatea solului, capacitatea 
de stocare a apei și capturarea 
carbonului. Materiile prime obținute din 
reziduurile agricole produse în cursul 
prelucrării plantei în alimente sau în alte 
produse în afara câmpului nu fac obiectul 
acestui alineat.

Or. fr

Justificare

Reziduurile agricole sunt valoroase din punct de vedere ecologic și agronomic întrucât 
furnizează elemente nutritive, previn eroziunea solurilor și contribuie la biodiversitate. 
Eliminarea excesivă a reziduurilor agricole rezultate în cursul recoltării culturii, cum ar fi 
paiele și tulpinile, pot submina aceste funcții ecologice. Prin urmare, disponibilitatea lor 
pentru producția de biocombustibili este variabilă în funcție de regiuni.

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) se adaugă următorul alineat (5c):
„(5c) Biocombustibilii și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri, cu 
excepția cazului în care se respectă 
drepturile juridice ale terților privind 
utilizarea și drepturile de proprietate, 
inclusiv prin consimțământul lor liber, 
prealabil și în cunoștință de cauză și cu 
participarea instituțiilor lor 
reprezentative.”

Or. fr
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Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) În sensul articolului 7a și al 
articolului 7b alineatul (2), reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră obținută
prin utilizarea biocarburanților și 
biolichidelor se calculează după cum 
urmează:
(a) pentru biocarburanți, acolo unde este 
stabilită în anexa IV partea A sau partea 
B o valoare implicită pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
filiera de producție, incluzând valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale 
utilizării terenurilor menționate la anexa 
V, și acolo unde valoarea el pentru acești 
biocarburanți sau aceste biolichide, 
calculată în conformitate cu anexa IV 
partea C punctul 7, este egală sau mai 
mică decât zero, prin utilizarea acestei 
valori implicite;
(b) prin utilizarea valorii efective, 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV partea C; sau
(c) prin utilizarea unei valori calculate 
ca fiind suma factorilor formulei 
menționate la punctul 1 din anexa IV 
partea C, caz în care valorile implicite 
detaliate în anexa IV partea D sau E pot 
fi folosite pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa IV partea 
C, pentru toți ceilalți factori, cu excepția 
valorii eiluc, în cazul căreia trebuie 
utilizate valorile menționate la anexa V.”

Or. fr



PR\932900RO.doc 25/69 PE508.236v01-00

RO

Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a ține seama de factorul SIUT.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 7d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) se adaugă următorul alineat (1a):
„(1a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 10a în ceea ce privește 
includerea în anexa IV a unei proceduri 
de calcul a emisiilor de gaze cu efect de 
seră provenite de la combustibilii lichizi 
sau gazoși de origine nebiologică obținuți 
din surse regenerabile pentru a verifica 
conformitatea cu articolul 7b. Actele 
delegate în cauză sunt adoptate până la 31 
decembrie 2015.”

Or. fr

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la data de 31 decembrie 2015, 
Comisia introduce în anexa V valori care 
corespund emisiilor rezultate în urma 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor pentru materii prime 
preobținute din materiale celulozice și 
ligno-celulozice de origine nealimentară 
și include valorile respective cu scopul de 
a calcula impactul biocombustibililor și 
biolichidelor asupra gazelor cu efect de 
seră, astfel cum se prevede la prezentul 
articol.

Or. fr

Justificare

Obținerea de biocombustibili din culturi nealimentare, cum ar fi arborii sau plantele atrage 
după sine și schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Este necesar să se țină seama de 
acest aspect pentru a evita discriminarea nejustificată față de alte tipuri de materii prime.
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Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următorul alineat (6):
„(6a) Până la 31 decembrie 2017, pentru 
a garanta siguranța investițiilor deja 
efectuate, emisiile legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor vizate la 
anexa V din prezenta directivă nu sunt 
luate în considerare în calculul menționat 
la alineatul (1) pentru o parte din 
consumul de biocombustibili obținuți din 
cereale și din alte plante bogate în 
amidon, zaharuri, plante oleaginoase sau 
alte tipuri de plante destinate producției 
de energie și cultivate pe terenuri, care 
corespunde nivelului de consum din 2010 
din fiecare stat membru, însă cu condiția 
ca datorită biocombustibililor în cauză să 
se poată obține reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 45%. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
aplicare a acestei scutiri la nivelul 
instalațiilor care produc biocombustibili, 
pe baza producției medii a instalațiilor în 
cauză. Anual, statele membre informează
Comisia cu privire la modalitățile de 
aplicare respective și la biocombustibilii 
în cazul cărora se aplică.”

Or. fr

Justificare

Investițiile existente ar trebui să fie protejate, iar producția acestora ar trebui să fie scutită de 
a ține seama de factorul SIUT până în 2017, astfel cum se prevede la articolul 7d alineatul 
(6) din Directiva 98/70/CE.
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Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) se introduce următorul alineat (6b):
„(6b) De la 1 ianuarie 2018 la 31 
decembrie 2020, emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor vizate la anexa V din prezenta 
directivă nu sunt luate în considerare în 
calculul menționat la alineatul (1) pentru 
o parte din consumul de biocombustibili 
obținuți din cereale și din alte plante 
bogate în amidon, zaharuri, plante 
oleaginoase sau alte tipuri de plante 
destinate producției de energie și cultivate 
pe terenuri, care corespunde nivelului de 
consum din 2008, însă cu condiția ca 
datorită biocombustibililor în cauză să se 
poată obține reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu cel puțin 50%. Cu 
toate acestea, dacă luarea în considerare 
a emisiilor legate de schimbarea indirectă 
a utilizării terenurilor menționată la 
anexa V nu permite ca materiile prime 
respective să respecte criteriile de 
durabilitate vizate la articolul 7b alineatul 
(2) din prezenta directivă, cantitățile de 
biocombustibili obținute nu sunt eligibile 
pentru ajutorul financiar vizat la articolul 
17 alineatul (1) litera (c) din Directiva 
2009/28/CE.”

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune extinderea scutirii până în 2020, eliminând utilizarea fondurilor 
publice pentru materii prime care nu determină reduceri suficiente de emisii de gaze cu efect 
de seră.
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Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 10a „Articolul 10a

Exercitarea competențelor delegate Exercitarea competențelor delegate
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute de prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute de prezentul articol.

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

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

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

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

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatele (1a), (5), (6) și (7), articolul 8a 
alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) 



PE508.236v01-00 30/69 PR\932900RO.doc

RO

intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 
2 luni de la notificarea actului respectiv 
către Parlamentul European și Consiliu sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”

intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au exprimat vreo obiecție în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2009/28/CE
Articolul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

«(p) „deșeuri” are sensul definit la 
articolul 3 punctul 1 din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a anumitor 
directive. Substanțele care au fost 
modificate sau contaminate intenționat 
pentru a corespunde definiției respective nu 
sunt vizate de această categorie.»

«(p) „deșeuri” înseamnă orice substanțe și 
orice obiecte pe care deținătorul le aruncă 
sau are intenția sau obligația de a le 
arunca, conform definiției de la articolul 3 
punctul 1 din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive, și al 
căror statut este supus unei verificări 
independente și unei certificări de 
respectare a ierarhiei deșeurilor stabilite 
la articolul 4 din directiva respectivă sau a 
unui program comparabil de prevenire și 
gestionare a deșeurilor. Substanțele care 
au fost modificate sau contaminate 
intenționat pentru a corespunde definiției 
respective nu sunt vizate de această 
categorie.»

Or. fr
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Justificare

Pe lângă definirea deșeurilor în conformitate cu directiva-cadru privind deșeurile (DCD), 
acestea trebuie să se supună ierarhiei deșeurilor definite la articolul 4 din DCD. În plus, în 
cadrul UE și în străinătate este necesar să se facă o verificare independentă și o certificare 
de conformitate, în special în lumina preocupărilor legate de fraudă privind utilizarea 
uleiurilor de gătit uzate.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«(pa) „materiale celulozice nealimentare” 
înseamnă culturile energetice 
nealimentare cultivate pe terenuri cu 
scopul producerii de bioenergie, cum ar fi 
Miscanthus, alte tipuri de ierburi cu 
scopuri energetice, anumite varietăți de 
sorg și de cânepă controlată, cu excepția 
speciilor cu conținut ridicat de lignină, 
cum ar fi copacii.»

Or. fr

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«(pb) „materiale ligno-celulozice 
nealimentare” înseamnă culturile 
energetice lemnoase cultivate pe terenuri, 
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cum ar fi pădurile mărunte de durată 
scurtă sau silvicultura de durată scurtă;»

Or. fr

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«(pc) „coproduse” înseamnă materiile 
prime care au o valoare comercială sau 
utilizări alternative și materialele care 
constituie o parte importantă dintr-un 
proces din punctul de vedere al valorii 
economice sau în cazul în care procesul 
principal a fost modificat voluntar pentru 
a produce o cantitate mai mare sau o altă 
calitate a materialului în detrimentul 
produsului principal.»

Or. fr

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«(pd) „carburanți lichizi sau gazoși 
regenerabili de origine nebiologică” 
înseamnă combustibilii gazoși sau lichizi, 
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alții decât biocombustibilii, care provin 
din surse regenerabile de energie și care 
sunt utilizați în transporturi.»

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune clarificarea statutului carburanților lichizi sau gazoși regenerabili de 
origine nebiologică, pentru care Comisia propune o contabilizare cvadruplă. Într-adevăr, 
tehnologiile „power-to-gas” sau „power-to-liquid” vor juca un rol crucial în viitor pentru 
decarbonizarea sectorului transporturilor.

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
«(pe) „combustibili regenerabili” 
înseamnă biocombustibilii și combustibilii 
regenerabili lichizi și gazoși de origine 
nebiologică;»

Or. fr

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
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«(pf) „schimbarea directă a utilizării 
terenurilor” înseamnă schimbarea 
destinației date terenurilor între cele șase 
tipuri de terenuri utilizate de IPCC 
(terenuri forestiere, pajiști, terenuri 
arabile, terenuri umede, așezări sau alte 
terenuri), plus o a șaptea categorie de 
culturi perene, care acoperă în special 
culturile multianuale ale căror tulpini nu 
sunt în general recoltate anual, cum ar fi 
rotațiile de păduri mărunte de scurtă 
durată și uleiul de palmier.»

Or. fr

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Stabilirea unor praguri în ceea ce privește producția de biocombustibili de primă generație 
este justificată, însă acestea nu pot fi stabilite oricum, ci ținându-se seama de valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la calcularea reducerilor emisiilor de 
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gaze cu efect de seră.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Stabilirea unor praguri în ceea ce privește producția de biocombustibili de primă generație 
este justificată, însă acestea nu pot fi stabilite oricum, ci ținându-se seama de valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la calcularea reducerilor emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Stabilirea unor praguri în ceea ce privește producția de biocombustibili de primă generație 
este justificată, însă acestea nu pot fi stabilite oricum, ci ținându-se seama de valorile 
asociate schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor la calcularea reducerilor emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) se adaugă punctul (ea): 
„(ea) Statele membre pot realiza o parte a 
obiectivului fixat la alineatul (4) prin 
creșterea utilizării energiei din surse 
regenerabile, și anume partea care vine în 
completarea obiectivelor naționale 
prevăzute de planurile naționale de 
acțiune în domeniul energiei regenerabile 
instituite în temeiul articolului 4.”

Or. fr

Justificare

Statele membre care își depășesc obiectivul global privind utilizarea energiei din surse 
regenerabile în 2020 introduc un mecanism de flexibilitate.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se adaugă următorul alineat (4a):
„(4a) Pentru respectarea obiectivului vizat 



PR\932900RO.doc 37/69 PE508.236v01-00

RO

la alineatul (4), statele membre trebuie să 
reducă consumul total de energie în 
sectorul transporturilor și să sporească 
eficiența energetică în cadrul acestuia cu 
cel puțin 12% în raport cu estimările 
actuale privind consumul total de energie 
în sectorul transportului în 2020.”

Or. fr

Justificare

Ar trebui stabilit un obiectiv de 12% în materie de eficacitate energetică în sectorul 
transporturilor cu scopul de a crea sinergii cu măsurile de reducere a emisiilor de CO2 ale 
vehiculelor și de a încuraja o evaluare a politicii pentru transport în statele membre.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se adaugă următorul alineat (4b):
„(4b) În vederea respectării obiectivului 
vizat la alineatul (4), statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca energia 
electrică provenită din surse regenerabile 
și utilizată în sectorul transporturilor să 
reprezinte cel puțin 1,5% din consumul 
total de energie din sectorul transportului 
în 2020.”

Or. fr

Justificare

Pentru a încuraja utilizarea de energie electrică din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor, raportoarea propune introducerea unui obiectiv secundar de 1,5% pentru 
energia electrică. Obiectivul în cauză este realist, având în vedere faptul că estimările la 
nivel național ale statelor membre prevăd deja un nivel de 1,4% pentru 2020.
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Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. la articolul 4, se introduce următorul 
alineat (3a):
„3a. Cel târziu la [un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive], 
fiecare stat membru publică și îi transmite 
Comisiei un document previzional 
precizând măsurile pe care intenționează 
să le ia în vederea respectării obiectivului 
stabilit la articolul 3 alineatul (4a).”

Or. fr

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. la articolul 4, se introduce următorul 
alineat (3b):
„3b. Cel târziu la [un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive], 
fiecare stat membru publică și îi transmite 
Comisiei un document previzional 
precizând măsurile pe care intenționează 
să le ia în vederea respectării obiectivului 
stabilit la articolul 3 alineatul (4a).”

Or. fr
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Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. la articolul 15 alineatul (2), al 
patrulea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
„Garanția de origine nu îndeplinește 
nicio funcție în ceea ce privește 
respectarea de către un stat membru a 
dispozițiilor articolului 3 alineatul (1). 
Transferurile de garanții de origine, 
separat sau împreună cu transferul fizic 
de energie, nu produc efecte asupra 
deciziei statelor membre de a utiliza 
transferuri statistice, proiecte comune 
sau scheme de sprijin comune pentru 
îndeplinirea obiectivului sau asupra 
calculării consumului final brut de 
energie din surse regenerabile în 
conformitate cu articolul 5.”

Or. fr

Justificare

Pentru a permite evaluarea măsurii în care combustibilii lichizi sau gazoși de origine 
nebiologică obținuți din surse regenerabile respectă criteriile de durabilitate, îndeosebi în 
ceea ce privește utilizarea energiei electrice din surse regenerabile și reducerile de emisii de 
gaze cu efect de seră, producătorii ar trebui să aibă acces la sistemul de garanții de origine.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:
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„În anexa IXa este inclusă o listă 
orientativă a deșeurilor, reziduurilor și 
coproduselor.”

Or. fr

Justificare

Noua anexă în cauză clarifică statutul diferitelor deșeuri, reziduuri și coproduse care pot fi 
utilizate.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Biocarburanții și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) literele (a), 
(b) și (c) nu se obțin din materii prime ce 
provin de pe terenuri cu stocuri mari de 
carbon, adică de pe terenuri care în 
ianuarie 2008 sau după această dată 
aveau unul din următoarele statute, 
indiferent dacă terenurile mai au sau nu 
acest statut:
(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pe o perioadă semnificativă din an, 
cu excepția cazurilor în care s-a dovedit 
că extracția materiilor prime în cauză este 
benefică pentru biodiversitate;
(b) alte păduri regenerate în mod natural 
și păduri plantate, adică terenuri care 
acoperă mai mult de jumătate de hectar, 
cu copaci mai înalți de cinci metri și un 
coronament de peste 10%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ, în 
care predomină specii indigene sau 
plantate, existând indicii vizibile clare ale 
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activității umane, cu excepția cazului în 
care există probe conform cărora zona 
forestieră în cauză este gestionată în mod 
durabil, prezentând un nivel ridicat de 
creștere, suficient pentru a răspunde 
cererilor existente de utilizare a 
produselor forestiere, precum și cererii 
suplimentare de utilizare în sensul 
obiectivului vizat la articolul 3 alineatul 
(4), fără a afecta procesele ecologice și 
gestionarea durabilă;
(c) păduri plantate, și anume păduri în 
care predomină arbori plantați și/sau 
obținuți prin însămânțare deliberată, cu 
excepția cazurilor în care nu s-a dovedit 
deja că zona forestieră în cauză este 
gestionată în mod durabil, prezintă o rată 
de creștere suficientă pentru a răspunde 
nevoilor existente de utilizare a 
produselor forestiere obținute și cererii 
suplimentare de utilizare în sensul 
obiectivului vizat la articolul 3 alineatul 
(4), fără a afecta procesele ecologice și 
gestionarea durabilă.”

Or. fr

Justificare

Criteriile de durabilitate existente trebuie adaptate pentru a împiedica degradarea pădurilor 
ca urmare a noii cereri și a utilizărilor simultane ale biomasei forestiere pentru energie și 
pentru fabricarea de produse. De asemenea, definițiile pădurilor trebuie armonizate în 
conformitate cu cea mai recentă nomenclatură internațională (FAO).

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele 
avute în vedere în sensul alineatului (1) 
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literele (a), (b) și (c) nu se obțin din 
materii prime obținute de pe plantații 
forestiere, cum ar fi din pădurile mărunte 
de durată scurtă sau silvicultura de 
durată scurtă, până la stabilirea unei 
valori specifice a schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor în cazul materialelor 
ligno-celulozice cu scopul de a calcula 
impactul biocombustibililor și 
biolichidelor asupra gazelor cu efect de 
seră prevăzut la articolul 19 și până la 
stabilirea de criterii de durabilitate 
specifice în ceea ce privește utilizarea 
biomasei forestiere pentru obținerea de 
energie, inclusiv de biocombustibili și 
biolichide.”

Or. fr

Justificare

Reziduurile forestiere generate de noile plantații forestiere (după 2008) nu ar trebui 
autorizate înainte de introducerea unei valori SIUT specifice în metoda de calcul și înainte de 
introducerea unor criterii de durabilitate privind utilizarea biomasei forestiere pentru 
obținerea de energie.

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) se adaugă următorul alineat (5b):
„(5b) Biocombustibilii și biolichidele 
avute în vedere în sensul alineatului (1) 
literele (a), (b) și (c) nu se obțin din 
materii prime provenite din reziduuri 
agricole decât în cazul în care se 
dovedește faptul că folosirea acestora nu 
atrage după sine degradarea funcțiilor 
agricole și ecosistemice. Cantitatea de 
reziduuri agricole care trebuie să rămână 
pe teren din motive ecologice este stabilită 
în funcție de caracteristici regionale și, 
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după caz, caracteristici biogeografice 
subregionale, inclusiv, însă fără a se 
limita doar la acestea, de conținutul 
organic al solului, fertilitatea solului, 
capacitatea de stocare a apei și de 
capturare a carbonului. Materiile prime 
obținute din reziduurile agricole produse 
în cursul prelucrării plantei în alimente 
sau în alte produse în afara câmpului nu 
fac obiectul acestui alineat.”

Or. fr

Justificare

Reziduurile agricole sunt valoroase din punct de vedere ecologic și agronomic, întrucât 
furnizează elemente nutritive, prevenind eroziunea solurilor, și contribuind la biodiversitate. 
Eliminarea excesivă a reziduurilor agricole rezultate în cursul recoltării culturii, cum ar fi 
paiele și tulpinile, pot submina aceste funcții ecologice. Prin urmare, disponibilitatea lor 
pentru producția de biocombustibili este variabilă în funcție de regiuni.

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) se adaugă următorul alineat (5c):
„(5c) Biocombustibilii și biolichidele care 
sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c) nu se obțin din materii prime ce 
provin de pe terenuri, cu excepția cazului 
în care se respectă drepturile juridice ale 
terților privind utilizarea și drepturile de 
proprietate, inclusiv prin consimțământul 
lor liber, prealabil și în cunoștință de 
cauză și cu participarea instituțiilor lor 
reprezentative.”

Or. fr
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Amendamentul 54

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) la articolul 18 se adaugă următorul 
alineat (9a):
„(9a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25b în ceea ce privește stabilirea 
normelor detaliate legate de controlul 
independent și certificarea privind 
respectarea ierarhiei deșeurilor stabilite la 
articolul 4 din Directiva 2008/98/CE sau a 
unui program comparabil de prevenire și 
gestionare a deșeurilor. Actele delegate în 
cauză sunt adoptate până la 31 decembrie 
2015.”

Or. fr

Justificare

Comisia ar trebui să definească normele detaliate referitoare la verificarea independentă și 
certificarea în conformitate cu articolul 4 din Directiva-cadru privind deșeurile, inclusiv în 
cazul deșeurilor importate din străinătate, cum ar fi uleiul alimentar uzat.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a putea lua în calcul factorul SIUT.

Amendamentul 56

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

(-aa) se adaugă următorul alineat (1a):
„(1a) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25b în ceea ce privește 
includerea în anexa V a unei proceduri de 
calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră 
provenite de la combustibilii lichizi și 
gazoși de origine nebiologică obținuți din 
surse regenerabile pentru a verifica 
conformitatea cu articolul 17. Actele 
delegate în cauză sunt adoptate până la 31 
decembrie 2015.”

Or. fr

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind adaptarea anexei VIII la 
progresul tehnic și științific, inclusiv 
revizuirea valorilor propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor; introducerea de noi 
valori la niveluri de dezagregare superioare
(adică la nivel de materii prime), luarea în 
calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de transporturile de materii 
prime, includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
biocombustibili; și elaborarea unor factori 
pentru materiile prime obținute din 
materiale celulozice și din materiale ligno-
celulozice de origine nealimentară.” 
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Or. fr

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera ca (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la alineatul (6) se adaugă următorul 
paragraf:
„Cel târziu la data de 31 decembrie 2015, 
Comisia introduce la anexa VIII valori 
care corespund emisiilor rezultate în 
urma schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor pentru materii prime obținute 
din materiale celulozice și ligno-celulozice 
de origine nealimentară, și introduce 
valorile respective cu scopul de a calcula 
impactul biocombustibililor și 
biolichidelor asupra gazelor cu efect de 
seră, astfel cum se prevede la prezentul 
articol.”

Or. fr

Justificare

Obținerea de biocombustibili din culturi nonalimentare, cum ar fi arborii sau plantele atrage 
după sine și schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Este necesar să se țină seama de 
acest aspect pentru a evita discriminarea nejustificată față de alte tipuri de materii prime.

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se introduce următorul alineat (6):
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„(6a) Până la 31 decembrie 2017, pentru 
a securiza investițiile deja efectuate, 
emisiile legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor vizate la anexa VIII 
din prezenta directivă nu sunt luate în 
considerare în calculul menționat la 
alineatul (1) pentru o parte din consumul 
de biocombustibili obținuți din cereale și 
din alte plante bogate în amidon, 
zaharuri, plante oleaginoase sau alte 
tipuri de plante destinate producției de 
energie și cultivate pe terenuri, care 
corespunde nivelului de consum din 2010 
din fiecare stat membru, însă cu condiția 
ca datorită biocombustibililor în cauză să 
se poată obține reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel puțin 45%. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
aplicare a acestei scutiri la nivelul 
instalațiilor care produc biocombustibili, 
pe baza producției medii a instalațiilor în 
cauză. Anual, statele membre informează 
Comisia cu privire la modalitățile de 
aplicare respective și la biocombustibilii 
în cazul cărora se aplică.”

Or. fr

Justificare

Investițiile existente trebuie să fie protejate, iar producția acestora trebuie să fie scutită de a 
ține seama de factorul SIUT până în 2017, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (6) 
din Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) se introduce următorul alineat (6b):
„(6b) De la 1 ianuarie 2018 la 31 
decembrie 2020, emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
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terenurilor vizate la anexa VIII din 
prezenta directivă nu sunt luate în 
considerare în calculul menționat la 
alineatul (1) pentru o parte din consumul 
de biocombustibili obținuți din cereale și 
din alte plante bogate în amidon, 
zaharuri, plante oleaginoase sau alte 
tipuri de plante destinate producției de 
energie și cultivate pe terenuri, care 
corespunde nivelului de consum din 2008, 
însă cu condiția ca datorită 
biocombustibililor în cauză să se poată 
obține reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu cel puțin 50%. Cu toate 
acestea, dacă luarea în considerare a 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor menționată la anexa 
V nu permite ca materiile prime respective 
să răspundă criteriilor de durabilitate 
vizate la articolul 17 alineatul (2) al 
prezentei directive, cantitățile de 
biocombustibili obținute nu sunt eligibile 
pentru ajutorul financiar vizat la articolul 
17 alineatul (1) litera (c).”

Or. fr

Justificare

Raportoarea propune extinderea scutirii până în 2020, eliminând utilizarea fondurilor 
publice pentru materii prime care nu ocazionează reduceri suficiente de emisii de gaze cu 
efect de seră.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 23 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) la articolul 23, se inserează 
următorul alineat (8a):
„(8a) Cel târziu la 31 decembrie 2015, 
Comisia prezintă un raport referitor la 
efectele pozitive și negative asupra 
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mediului și economiei generate 
biocombustibilii obținuți din deșeuri, 
reziduuri, coproduse sau materii prime 
care nu utilizează terenuri. Printre 
efectele asupra mediului examinate se 
numără în special emisiile de gaze cu 
efect de seră, biodiversitatea, apa și 
fertilitatea solurilor. Ar trebui să se țină 
seama de beneficiile potențiale sau 
anulate ale materiilor prime în cauză 
pentru alte utilizări, în special în ceea ce 
privește prelucrarea produselor. Printre 
efectele economice examinate se numără 
costurile de producție, costurile de 
oportunitate ale utilizării materiilor prime 
în cauză în alte scopuri, precum și 
rentabilitatea investițiilor în domeniul 
energiei generate în urma utilizării 
materiilor prime respective pentru 
obținerea de biocarburanți și biolichide 
avansate de-a lungul întregului ciclu de 
viață.”

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura cea mai mare vizibilitate posibilă pentru investitori, este necesar să se 
evalueze cât mai devreme posibil disponibilitatea și durabilitatea utilizării materiilor prime 
destinate obținerii de biocombustibili avansați.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 25b „Articolul 25b

Exercitarea competențelor delegate Exercitarea competențelor delegate
(1) Competențele de a adopta acte delegate 
sunt conferite Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute de prezentul articol.

(1) Competențele de a adopta acte delegate 
sunt conferite Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute de prezentul articol.

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

articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 18 alineatul (9a) și articolul 19 
alineatele (1a), (5), (6) și (7) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată începând cu [data intrării în 
vigoare a prezentei directive].

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

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d), la 
articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, la
articolul 18 alineatul (9a) și la articolul 19 
alineatele (1a), (5), (6) și (7) poate fi 
revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu 
aduce atingere validității actelor delegate 
deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

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

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf,
articolul 18 alineatul (9a) și la articolul 19 
alineatele (1a), (5), (6) și (7) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European nici Consiliul nu au 
exprimat vreo obiecție în termen de 2 luni 
de la notificarea actului respectiv către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu vor formula obiecții. Acest 
termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”

Or. fr
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului în care examinează, pe baza 
celor mai bune și mai recente dovezi 
științifice disponibile, eficacitatea 
măsurilor introduse de prezenta directivă în 
ceea ce privește limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor asociate 
producției de biocombustibili și biolichide.
Dacă este cazul, raportul trebuie să fie 
însoțit de o propunere legislativă bazată pe 
cele mai bune dovezi științifice disponibile,
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
criteriilor de durabilitate adecvate în cazul 
biocombustibililor obținuți din materii 
prime care nu utilizează terenuri sau din 
culturi nealimentare, în temeiul articolului 
3 alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE.

Or. fr

Amendamentul 64

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 
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text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde:
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anuale provenite din 
variația cantității de carbon provocată 
de schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului; 
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea 
și stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea 
și înlocuirea carbonului;
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. fr
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Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a ține seama de factorul SIUT.

Amendamentul 65

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 o nouă literă:
„19a. Emisiile generate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului eiluc, se 
calculează în conformitate cu anexa V.”

Or. fr

Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a ține seama de factorul SIUT.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa IV – partea C – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se adaugă o nouă literă:
„19b. Emisiile rezultate în urma 
extragerii sau cultivării (eec), a schimbării 
directe a utilizării terenurilor (el) sau a 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (eiluc), trebuie atribuite 
coproduselor în funcție de conținutul 
energetic. Emisiile atribuite coproduselor 
trebuie considerate suplimentare la 
emisiile atribuite produsului principal.”

Or. fr
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Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 a (nou)
Directiva 98/70/CE
Anexa V a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se adaugă următoarea anexă V:
„Anexa Va
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Deșeuri, reziduuri și coproduse
A. Listă orientativă a reziduurilor agricole
(a) paie;
(b) tulpini de porumb, pleavă (pielițe) și 
știuleți;
(c) efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale;
(d) șroturi, de exemplu șroturi de soia sau 
de floarea soarelui;
(e) tescovină de struguri și drojdie de vin, 
de măsline sau de alte fructe;
(f) deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă);
(g) coji de fructe cu coajă lemnoasă.
B. Listă orientativă a reziduurilor 
forestiere
(a) coronament;
(b) ramuri;
(c) sușe;
(d) frunze;
(e) rumeguș;
(f) așchii și talaș;
(g) lemn.
C. Listă orientativă a reziduurilor 
generate de acvacultură și pescuit
(a) alge;
(b) solzi de pește, organe și deșeuri.
D. Listă orientativă a reziduurilor 
provenite din prelucrare
(a) glicerină brută;
(b) smoală de ulei de tal;
(c) grăsimi animale incluse la categoriile 
1 și 2 în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 3 
octombrie 2002 de stabilire a normelor 
sanitare privind subprodusele de origine 
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animală care nu sunt destinate 
consumului uman.
E. Listă orientativă a deșeurilor
(a) ulei alimentar uzat;
(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.
(c) fracția de biomasă din deșeurile 
industriale;
(d) gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
F. Listă orientativă a deșeurilor și 
reziduurilor considerate coproduse
(a) reziduuri agricole;
(b) reziduuri forestiere;
(c) grăsimi animale incluse la categoria 3 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002;
(d) gunoiul de origine animală;
(e) glicerină brută.”

Or. fr

Justificare

Această nouă anexă clarifică statutul diferitelor deșeuri, reziduuri și coproduse care pot fi 
utilizate pentru producerea de biocombustibili avansați.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera -a (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – 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 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

unde:
E = emisiile totale provenite din 
utilizarea combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anuale provenite din 
variația cantității de carbon provocată 
de schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului; 
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea 
și stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea 
și înlocuirea carbonului;
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.”
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Or. fr

Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a ține seama de factorul SIUT.

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă o nouă literă:
„19a. Emisiile generate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului eiluc, se 
calculează în conformitate cu anexa 
VIII.”

Or. fr

Justificare

Modificarea metodei de calcul pentru a ține seama de factorul SIUT.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Anexa IV – partea C – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se adaugă o nouă literă:
„19b. Emisiile rezultate în urma 
extragerii sau cultivării (eec), a schimbării 
directe a utilizării terenurilor (el) sau a 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor (eiluc), trebuie atribuite 
coproduselor în funcție de conținutul 
energetic. Emisiile atribuite coproduselor 
trebuie considerate suplimentare la 
emisiile atribuite produsului principal.”
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Or. fr

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 73

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. fr

Justificare

Nu este de dorit încurajarea utilizării coproduselor provenite în urma cultivării uleiului de 
palmier.

Amendamentul 74

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. fr

Justificare

Întrucât nu există criterii privind durabilitatea, nu este de dorit încurajarea utilizării 
coproduselor provenite direct din activitatea forestieră.

Amendamentul 75

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, a buștenilor de furnir și 
a lemnului pentru pasta de lemn.
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Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul utilizării în cascadă, nu este de dorit încurajarea utilizării 
lemnului destinat fabricării pastei de lemn.

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Rumeguș și talaș.

Or. fr

Justificare

Rumegușul și talașul primesc un factor multiplicator de doi, nu de patru.

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se adaugă următoarea anexă IXa:
„Anexa IXa
Deșeuri, reziduuri și coproduse
A. Listă orientativă a reziduurilor agricole
(a) paie;
(b) tulpini de porumb, pleavă (pielițe) și 
știuleți;
(c) efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
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(d) șroturi, de exemplu șroturi de soia sau 
de floarea soarelui;
(e) tescovină de struguri și drojdie de vin, 
de măsline sau de alte fructe;
(f) deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă);
(g) coji de fructe cu coajă lemnoasă.
B. Listă orientativă a reziduurilor 
forestiere
(a) coronament;
(b) ramuri;
(c) sușe;
(d) frunze;
(e) rumeguș;
(f) așchii și talaș;
(g) lemn.
C. Listă orientativă a reziduurilor 
generate de acvacultură și pescuit
(a) alge;
(b) solzi de pește, organe și deșeuri.
D. Listă orientativă a reziduurilor 
provenite din prelucrare
(a) glicerină brută;
(b) smoală de ulei de tal;
(c) grăsimi animale incluse la categoriile 
1 și 2 în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 3 
octombrie 2002 de stabilire a normelor 
sanitare privind subprodusele de origine 
animală care nu sunt destinate 
consumului uman.
E. Listă orientativă a deșeurilor
(a) ulei alimentar uzat;
(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 
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2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile;
(c) fracția de biomasă din deșeurile 
industriale;
(d) gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
F. Listă orientativă a deșeurilor și 
reziduurilor considerate coproduse
(a) reziduuri agricole;
(b) reziduuri forestiere;
(c) grăsimi animale incluse la categoria 3 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002;
(d) gunoiul de origine animală;
(e) glicerină brută.”

Or. fr

Justificare

Această nouă anexă clarifică statutul diferitelor deșeuri, reziduuri și coproduse care pot fi 
utilizate pentru producerea de biocombustibili avansați.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva privind energiile regenerabile definește obiectivul ca energia regenerabilă să 
reprezinte 20% din consumul total de energie al UE pentru 2020 și 10% din energia în 
domeniul transporturilor. În același timp, Directiva privind calitatea combustibililor a introdus 
un obiectiv obligatoriu, respectiv o reducere cu 6% a intensității gazelor cu efect de seră 
generate de combustibilii pentru transportul rutier și utilajele mobile nerutiere.

Dat fiind că este vorba de contribuția biocombustibililor la realizarea acestor obiective, cele 
două directive definesc criterii de durabilitate, inclusiv praguri minime de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, și prevăd de la început necesitatea de a ține seama de schimbările 
indirecte ale utilizării terenurilor (SIUT). În 2008, Parlamentul s-a arătat în mod clar în 
favoarea integrării factorului SIUT în calcularea reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră 
atribuabile biocombustibililor. În urma negocierilor cu Consiliul, în textul final acest punct s-a 
transformat într-un mandat acordat Comisiei pentru dezvoltarea unei metodologii care să 
permită luarea în considerare a SIUT.

Fenomenul SIUT nu este observabil în mod direct, deci este necesar să se recurgă la modele 
pentru a i se putea măsura amploarea. Modele diferite arată rezultate diferite în funcție de 
ipotezele studiate, dar toate studiile demonstrează că fenomenul SIUT este real, că amploarea 
sa variază în funcție de materiile prime utilizate, iar aceste modificări pot anula o parte 
semnificativă a reducerii gazelor cu efect de seră asociate biocombustibililor și biolichidelor. 
În speță, toate studiile arată că SIUT este mai important pentru materiile prime folosite pentru 
producerea biomotorinei decât pentru cele folosite pentru producția de etanol.

Prin definiție, rezultatele diverselor studii nu vor arăta niciodată o imagine perfect a realității, 
dat fiind că implică construirea unor modele. Trebuie subliniat că studiul IFPRI, pe care se 
bazează valorile furnizate de Comisie, este cel care atribuie cele mai mici valori SIUT în 
comparație cu alte studii, în special din cauza ipotezelor de creștere a productivității agricole, 
considerate foarte optimiste. Modelul MIRAGE, folosit de IFPRI, furnizează valoarea medie 
cea mai scăzută pentru factorul de schimbări directe și indirecte a utilizării date terenurilor 
(38,4 gCO2 eq/MJ de biocombustibil), cea mai ridicată fiind de 107. Studiul ADEME-INRA 
(Revue critique des études évaluant l'effet des changements d'affectation des sols sur les 
bilans environnementaux des biocarburants), publicat în 2012, a compilat 49 de studii pe 
temă și a stabilit un metamodel care a determinat o valoare medie a factorului SIUT de 72 g 
CO2 eq/MJ.

În plus, cererea europeană de biocombustibili determină o presiune suplimentară asupra 
prețului alimentelor, lucru care poate să ducă la o reducere a accesului la alimente pentru 
anumite categorii ale populației.

În fine, este necesar să se țină seama de investițiile care au putut fi efectuate de întreprinderile 
de biocombustibili de primă generație pentru a garanta rentabilitatea și menținerea locurilor 
de muncă și a activității.  

PROPUNEREA COMISIEI
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Comisia recunoaște realitatea fenomenului SIUT dar, în loc să propună integrarea factorului 
SIUT în calculele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), ea propune un 
plafon de 5% pentru biocombustibilii proveniți din culturi alimentare. Acest plafon este 
binevenit dar prezintă o carență gravă: nu face nicio diferență între biocombustibilii care au 
un efect SIUT important și cei care prezintă rezultate mai bune. Pentru directiva privind 
calitatea combustibililor, Comisia propune doar o raportare a emisiilor legate de SIUT, fără a 
ține seama de ele pentru atingerea obiectivului de 6% al emisiilor de GES.

Comisia propune, de asemenea, accelerarea trecerii la biocombustibilii avansați, obținuți din 
deșeuri și reziduuri, pentru care factorul de schimbare a utilizării terenurilor este considerat 
nul. Ea propune în acest scop redactarea unei liste a materiilor prime eligibile pentru o 
contabilizare dublă sau cvadruplă, care ar trebui să furnizeze stimulente suplimentare pentru 
investițiile necesare.

În sfârșit, Comisia propune devansarea introducerii pragului minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru biocombustibilii produși în instalațiile noi pentru data de 1 iulie 
2014 în loc de 1 ianuarie 2018.

PROPUNERILE RAPORTOAREI

Raportoarea consideră că neluarea în considerare a fenomenului SIUT nu este compatibilă cu 
obiectivele Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice. O politică care 
vizează reducerea emisiilor de GES nu poate fi fondată pe o contabilitate trunchiată și nu 
poate promova sprijinirea unor practici care, în realitate, cresc emisiile de GES. Pe acest 
principiu, este fundamental ca emisiile de GES să fie contabilizate corect. Prin urmare, 
emisiile legate de SIUT ar trebui integrate în criteriile de durabilitate și ar trebui să devină 
obligatorie luarea în considerare a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de modificarea 
stocului de carbon al terenurilor determinată de schimbările indirecte ale utilizării terenurilor.

Metoda de calculare a efectului SIUT este într-adevăr suficient de solidă pentru a fi integrată 
în legislație. Incertitudinile firești suscitate de modelare nu trebuie folosite drept scuză pentru 
a nega problema și pentru a nu lua măsuri.

În plus, integrarea factorului SIUT are avantajul de a nu trata toți biocombustibilii în același 
mod, ci, dimpotrivă, de a stimula producția de biocarburanți care prezintă un factor SIUT 
redus.

Conform propunerii Comisiei, biocombustibililor cultivați pe terenuri noi, necultivate în 
trecut (precum terenurile marginale sau degradate), nu li se atribuie emisii pe baza factorului 
SIUT.

De asemenea, în viitor este necesar să se atribuie un factor SIUT culturilor energetice 
nealimentare, întrucât acestea cauzează schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.

Pentru a proteja investițiile efectuate în vederea producerii de biocombustibili de primă 
generație și pentru crearea locurilor de muncă aferente, este necesar ca cantitățile produse 
echivalente nivelului de producție din 2012, și anume un nivel aproximativ de 5% din 
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valoarea obiectivului, din care 80% în cazul biomotorinei, să fie scutite de la aplicarea 
factorului SIUT. De asemenea, raportoarea propune acordarea unui termen suplimentar 
industriei respective până în 2020 (mai degrabă decât până în 2017, cum era prevăzut inițial), 
pe baza nivelurilor de producție din 2008.

În ceea ce privește accelerarea tranziției către biocombustibilii avansați există un consens, 
acesta fiind unul dintre obiectivele propunerii. Este indispensabil pentru industrie să 
primească semnale clare în ceea ce privește orientarea Uniunii Europene către 
biocombustibilii avansați pentru ca investițiile să fie pe termen lung. În acest sens, 
contabilizarea multiplă propusă de Comisie este în asentimentul multora dintre părțile 
implicate.

Înainte de toate însă, nu trebuie repetate greșelile făcute în cazul biocombustibililor de primă 
generație. Într-adevăr, în prezent există puține date fiabile privind disponibilitatea materiilor 
prime pentru producția biocarburanților de a doua generație, durabilitatea acestora și 
utilizările lor. Prin urmare, este necesar să nu se creeze inconsecvențe între biocombustibilii 
disponibili și politica europeană privind deșeurile. Din acest motiv, raportoarea propune 
adăugarea unei noi anexe X. În general, trebuie dezvoltate garanții și criterii de durabilitate 
pentru biocombustibilii avansați cu scopul de a preveni consecințele economice și de mediu 
negative.

Trebuie acordată o atenție deosebită utilizării biomasei forestiere. Datele științifice recente 
pun sub semnul întrebării reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a utilizării 
lemnului în sectorul energiei (Raportul tehnic al Centrului comun de cercetare al UE, Carbon 
accounting of forest bioenergy, 2013). Întrucât în cazul biomasei solide nu există criterii de 
durabilitate, nu este cazul să se încurajeze transformarea terenurilor în plantații forestiere 
destinate sectorului energiei. Utilizarea lemnului pentru fabricarea biocombustibililor nu ar fi 
justificată decât în zonele unde dezvoltarea forestieră este suficientă pentru a răspunde 
utilizărilor existente și cererii suplimentare fără a compromite gestionarea durabilă a 
pădurilor.

Pentru a încuraja utilizarea de energie electrică din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor, raportoarea propune introducerea unui obiectiv secundar de 1,5% pentru 
energia electrică. Obiectivul în cauză este realist, având în vedere faptul că estimările la nivel 
național ale statelor membre prevăd deja un nivel de 1,4% pentru 2020.

De asemenea, raportoarea propune clarificarea statutului carburanților din surse regenerabile 
de origine nebiologică, pentru care Comisia propune o contabilizare cvadruplă. Într-adevăr, 
tehnologiile „power-to-gas” sau „power-to-liquid” vor juca un rol crucial în viitor pentru 
decarbonizarea sectorului transporturilor.

Ar trebui stabilit un obiectiv de 12% în materie de eficacitate energetică în sectorul 
transporturilor cu scopul de a crea sinergii cu măsurile de reducere a emisiilor de CO2 ale 
vehiculelor și de a încuraja o evaluare a politicii pentru transport în statele membre.

În sfârșit, pentru a facilita pentru furnizorii de carburanți atingerea obiectivului de 6% privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzută de Directiva 98/70/CE privind calitatea 
carburanților, raportoarea propune amânarea atingerii acestui obiectiv până în 2025 (în loc de 
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2020).

Raportoarea consideră că modificările textului Comisiei propuse vor permite realizarea 
obiectivului de 10% energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor în 2020, fără a 
compromite integritatea politicii europene privind combaterea schimbărilor climatice sau 
obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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ANEXĂ

AMPRENTA LEGISLATIVĂ

În cadrul elaborării prezentului proiect de raport, raportoarea și/sau colaboratorii săi au avut 
întâlniri cu reprezentanții următoarelor părți interesate:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


