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Amendamentul 1
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește ierarhia stabilită în ceea 
ce privește tratarea deșeurilor conform 
căreia depozitarea deșeurilor este 
considerată a fi cea mai dezavantajoasă 
opțiune; subliniază că deșeurile biologice 
trebuie, în primul rând, reduse, apoi 
colectate separat și reciclate, în special 
prin compostare și că, în cele din urmă, 
partea rezidual trebuie incinerate pentru a 
evita depozitarea acestora;

Or. en

Amendamentul 2
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că există în anumite state 
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește valorificarea energetică a 
deșeurilor prin alte mijloace decât 
depozitarea acestora;

1. constată că deșeurile biologice 
constituie o parte importantă a producției 
de deșeuri urbane și că, în prezent, există 
un enorm potențial neexploatat în ceea ce 
privește valorificarea energetică și a 
materialelor din deșeuri prin alte mijloace 
decât depozitarea acestora, aceste 
posibilități care trebuie exploatate la nivel 
local, național și european;

Or. el
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Amendamentul 3
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că există în anumite state 
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește valorificarea energetică a 
deșeurilor prin alte mijloace decât 
depozitarea acestora;

1. constată că există în anumite state 
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește, în primul rând, 
reutilizarea deșeurilor biologice în 
vederea producerii de compost, dar și 
valorificarea energetică a deșeurilor prin 
alte mijloace decât depozitarea acestora;

Or. nl

Amendamentul 4
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că există în anumite state
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește valorificarea energetică a 
deșeurilor prin alte mijloace decât 
depozitarea acestora;

1. constată că există în multe state membre 
un enorm potențial neexploatat în ceea ce 
privește reducerea, colectarea separată și 
reutilizarea deșeurilor biologice în 
vederea producerii de compost și, în cele 
din urmă, valorificarea energetică a 
acestora prin alte mijloace decât 
depozitarea;

Or. en

Amendamentul 5
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că există în anumite state 
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește valorificarea energetică a 
deșeurilor prin alte mijloace decât 
depozitarea acestora;

1. constată că există în anumite state 
membre un enorm potențial neexploatat în 
ceea ce privește reciclarea deșeurilor și
valorificarea energetică a acestora prin alte 
mijloace decât depozitarea;

Or. en

Amendamentul 6
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul pe care îl poate juca 
reutilizarea deșeurilor biologice pentru 
producerea de compost în combaterea 
schimbărilor climatice (printre altele prin 
captarea carbonului) și a degradării și 
eroziunii solului; reamintește că 
Directiva-cadru privind deșeurile prezintă 
ierarhia deșeurilor ca principiu de bază 
pentru gestionarea deșeurilor, reutilizarea 
fiind considerată mai importantă decât 
sistemele de producere a energiei; invită, 
prin urmare, statele membre să introducă 
dispoziții privind compostarea deșeurilor 
în legislația națională și le îndeamnă să 
facă schimb de cele mai bune practici; 
subliniază că standardele armonizate, în 
combinație cu și bazate pe o abordare 
integrată care acoperă întregul proces, 
până la ultimul operator, redau 
utilizatorilor și consumatorilor finali 
suficientă încredere, garantând 
dezvoltarea unei piețe europene a 
compostului de calitate superioară;

Or. nl
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Amendamentul 7
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesară creșterea în 
UE a volumului de energie provenită din 
deșeuri biologice, în vederea atingerii 
obiectivului UE 20-20-20 privind energiile 
regenerabile, precum și a obiectivelor 
stabilite în directiva privind biocarburanții 
și Directiva privind calitatea 
combustibililor; reamintește că Directiva
privind sursele de energie regenerabile 
susține utilizarea tuturor tipurilor de 
biomasă, inclusiv a deșeurilor biologice, în 
scopuri energetice, ca o sursă de energie 
regenerabilă; invită, prin urmare, statele 
membre să ia în considerare valorificarea 
energetică a părților biodegradabile ale 
deșeurilor în legislația lor națională și le 
îndeamnă să facă schimb de cele mai bune 
practici;

2. subliniază că este necesară creșterea în 
UE a volumului de energie provenită din 
deșeuri biologice, în vederea atingerii 
obiectivului UE 20-20-20, precum și a 
obiectivelor stabilite în Directiva privind 
calitatea combustibililor; reamintește că 
Directiva privind sursele de energie 
regenerabile susține utilizarea tuturor 
tipurilor de biomasă, inclusiv a deșeurilor 
biologice, în scopuri energetice, ca o sursă 
de energie regenerabilă și că 
biocombustibilii proveniți din deșeuri sunt 
calculați dublu pentru atingerea 
obiectivului de 10% energie regenerabilă 
în transporturi; invită statele membre să ia 
în considerare valorificarea energetică a 
părților biodegradabile ale deșeurilor în 
legislația lor națională și le îndeamnă să 
facă schimb de cele mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 8
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesară creșterea în 
UE a volumului de energie provenită din 
deșeuri biologice, în vederea atingerii 
obiectivului UE 20-20-20 privind energiile
regenerabile, precum și a obiectivelor 
stabilite în directiva privind biocarburanții 
și Directiva privind calitatea 
combustibililor; reamintește că directiva 

2. subliniază că este necesară sporirea în 
UE a valorificării deșeurilor biologice 
prin alte mijloace decât depozitarea;
constată că deșeurile biologice ar putea 
contribui la realizarea obiectivului UE de 
20% energii regenerabile până în 2020, 
precum și a obiectivelor stabilite în 
Directiva privind calitatea combustibililor; 
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privind sursele de energie regenerabile 
susține utilizarea tuturor tipurilor de 
biomasă, inclusiv a deșeurilor biologice, 
în scopuri energetice, ca o sursă de energie 
regenerabilă; invită, prin urmare, statele 
membre să ia în considerare valorificarea 
energetică a părților biodegradabile ale 
deșeurilor în legislația lor națională și le 
îndeamnă să facă schimb de cele mai bune 
practici;

reamintește că directiva privind sursele de 
energie regenerabile susține utilizarea 
tuturor tipurilor de deșeuri biologice, în 
scopuri energetice, ca o sursă de energie 
regenerabilă; invită, prin urmare, statele 
membre să ia în considerare valorificarea 
energetică a părților biodegradabile ale 
deșeurilor în legislația lor națională în 
cadrul unei politici integrate privind 
ierarhia tratării deșeurilor și le îndeamnă 
să facă schimb de cele mai bune practici;

Or. en

Amendamentul 9
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesară creșterea în 
UE a volumului de energie provenită din 
deșeuri biologice, în vederea atingerii 
obiectivului UE 20-20-20 privind energiile 
regenerabile, precum și a obiectivelor 
stabilite în directiva privind biocarburanții 
și directiva privind calitatea 
combustibililor; reamintește că directiva 
privind sursele de energie regenerabile 
susține utilizarea tuturor tipurilor de 
biomasă, inclusiv a deșeurilor biologice, în 
scopuri energetice, ca o sursă de energie 
regenerabilă; invită, prin urmare, statele 
membre să ia în considerare valorificarea 
energetică a părților biodegradabile ale 
deșeurilor în legislația lor națională și le 
îndeamnă să facă schimb de cele mai bune 
practici;

2. subliniază că este necesară creșterea în 
UE a volumului de energie provenită din 
deșeuri biologice, în vederea atingerii 
obiectivului UE 20-20-20 privind energiile 
regenerabile, sporirea eficienței energetice 
și combaterea schimbărilor climatice, 
precum și a obiectivelor stabilite în 
directiva privind biocarburanții și directiva 
privind calitatea combustibililor; 
reamintește că directiva privind sursele de 
energie regenerabile susține utilizarea 
tuturor tipurilor de biomasă, inclusiv a 
deșeurilor biologice, în scopuri energetice, 
ca o sursă de energie regenerabilă; invită, 
prin urmare, statele membre să ia în 
considerare valorificarea energetică a 
părților biodegradabile ale deșeurilor în 
legislația lor națională și le îndeamnă să 
facă schimb de cele mai bune practici;

Or. el
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Amendamentul 10
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să specifice în cel 
fel deșeurile biologice pot contribui la 
exploatarea potențialului resurselor de 
biomasă existente, luând în considerare 
condițiile lor geografice și climatice 
specifice;

3. solicită statelor membre să creeze 
sisteme obligatorii din punct de vedere 
juridic de colectare separată a deșeurilor 
biologice, tratarea biologică a deșeurilor 
biologice și reutilizarea compostului cu 
respectarea unor standarde stricte de 
calitate pentru ca potențialul important al 
compostului și al reziduurilor de 
fermentație să contribuie la protejarea și 
îmbunătățirea solului, să înlocuiască 
îngrășămintele minerale și să contribuie 
la protejarea climei; invită statele membre 
să specifice în cel fel deșeurile biologice 
pot contribui la exploatarea potențialului 
resurselor de biomasă existente, luând în 
considerare condițiile lor geografice și 
climatice specifice;

Or. en

Amendamentul 11
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să specifice în cel 
fel deșeurile biologice pot contribui la 
exploatarea potențialului resurselor de 
biomasă existente, luând în considerare 
condițiile lor geografice și climatice 
specifice;

3. invită statele membre să specifice în cel 
fel energia obținută din deșeurile 
biologice, inclusiv prin digestia anaerobă 
pentru obținerea biogazului și producția 
avansată de biocombustibili, pot contribui 
la exploatarea potențialului resurselor de 
biomasă existente, luând în considerare 
condițiile lor geografice și climatice 
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specifice;

Or. en

Amendamentul 12
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă statelor membre să 
organizeze campanii media și educative de 
sensibilizare pentru a soluționa problema 
selectării deșeurilor și să asigure 
reciclarea deșeurilor, necesară pentru 
transformarea energiei, adăugând astfel 
valoare deșeurilor și creând o piață 
internă a energiei reciclate;

Or. en

Amendamentul 13
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că este necesar ca statele 
membre să stabilească un cadru juridic 
coerent și stabil, care sprijină construirea 
de instalații pentru valorificarea 
energetică a deșeurilor (inclusiv a celor 
biologice);

4. recunoaște că este necesar ca statele 
membre să stabilească un cadru juridic 
coerent și stabil, care sprijină 
implementarea unei politici pe deplin 
integrate privind ierarhia tratării 
deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recunoaște că este necesar ca statele 
membre să stabilească un cadru juridic 
coerent și stabil, care sprijină construirea 
de instalații pentru valorificarea energetică 
a deșeurilor (inclusiv a celor biologice);

4. recunoaște că este necesar ca statele 
membre să stabilească un cadru juridic 
coerent și stabil, care sprijină construirea 
de instalații pentru compostarea și 
valorificarea energetică a deșeurilor 
(inclusiv a celor biologice);

Or. nl

Amendamentul 15
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, în vederea realizării 
obiectivelor la diferite niveluri 
(combaterea încălzirii climatice, a 
degradării și eroziunii solului, realizarea 
obiectivelor în materie de energii 
regenerabile) combinația dintre 
compostarea și fermentarea deșeurilor 
biologice colectate în mod selectiv, dacă 
acest lucru este posibil, este, fără îndoială, 
mai avantajoasă și ar trebui promovată;

Or. nl

Amendamentul 16
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja infrastructura 
necesară, dar că sunt necesare stimulente 
de natură financiară acordate la nivel 
național, pentru a crea și organiza piețe 
potențiale pentru biogazul și 
biocombustibilii proveniți din deșeuri 
biologice;

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja anumite 
infrastructuri, cum ar fi conductele de 
gaz, dar că sunt necesare stimulente de 
natură financiară acordate la nivel național, 
pentru a crea și organiza piețe potențiale 
pentru biogazul și biocombustibilii 
proveniți din deșeuri biologice;

Or. en

Amendamentul 17
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja infrastructura necesară, 
dar că sunt necesare stimulente de natură 
financiară acordate la nivel național, 
pentru a crea și organiza piețe potențiale 
pentru biogazul și biocombustibilii 
proveniți din deșeuri biologice;

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja infrastructura necesară, 
dar că sunt necesare stimulente acordate la 
nivel național, pentru a crea și organiza 
piețe potențiale pentru biogazul, 
bioenergia și biocombustibilii proveniți 
din deșeuri biologice;

Or. en

Amendamentul 18
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja infrastructura necesară, 
dar că sunt necesare stimulente de natură 
financiară acordate la nivel național, pentru 

5. subliniază faptul că în numeroase state 
membre există deja infrastructura necesară, 
dar că sunt necesare stimulente de natură 
financiară acordate la nivel național, pentru 
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a crea și organiza piețe potențiale pentru 
biogazul și biocombustibilii proveniți din 
deșeuri biologice;

a crea și organiza piețe potențiale pentru 
compostul, biogazul și biocombustibilii 
proveniți din deșeuri biologice;

Or. nl

Amendamentul 19
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează autoritățile regionale și 
locale să utilizeze instalațiile 
descentralizate de încălzire și răcire urbane 
existente și să recurgă la fondurile 
structurale pentru a finanța echipamente de 
producere a energiei din deșeuri și de 
valorificare energetică a deșeurilor 
biologice, contribuind astfel la depozitarea 
unei cantități mai mici de deșeuri;

6. ținând seama de faptul că este necesară 
respectarea standardelor Directivei 
privind incinerarea deșeurilor, încurajează 
autoritățile regionale și locale să utilizeze 
instalațiile descentralizate de încălzire și 
răcire urbane existente și să recurgă la 
fondurile structurale pentru a finanța 
echipamente de producere a energiei din 
deșeuri și de valorificare energetică a 
deșeurilor biologice, contribuind astfel la 
depozitarea unei cantități mai mici de 
deșeuri;

Or. en

Amendamentul 20
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează autoritățile regionale și 
locale să utilizeze instalațiile 
descentralizate de încălzire și răcire urbane 
existente și să recurgă la fondurile 
structurale pentru a finanța echipamente de 
producere a energiei din deșeuri și de 
valorificare energetică a deșeurilor 

6. încurajează autoritățile regionale și 
locale să utilizeze instalațiile 
descentralizate de încălzire și răcire urbane 
existente și să recurgă la fondurile 
structurale pentru a finanța compostarea și
valorificarea energetică a deșeurilor 
biologice, contribuind astfel la depozitarea 
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biologice, contribuind astfel la depozitarea 
unei cantități mai mici de deșeuri;

unei cantități mai mici de deșeuri;

Or. nl

Amendamentul 21
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că folosirea de tocătoare de 
deșeuri alimentare racordate la sistemul 
public de canalizare ar putea reprezenta o 
opțiune pentru valorificarea deșeurilor 
biologice prin alte mijloace decât 
depozitarea și pentru producerea de 
biogaz din deșeuri biologice;

Or. en

Amendamentul 22
Claude Turmes

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că este necesar ca instalațiile 
de producere a energiei din deșeuri și alte 
instalații de valorificare energetică a 
deșeurilor biologice să beneficieze de 
aceleași condiții de acces la rețelele de 
electricitate ca și alte surse de energie 
regenerabilă;

7. consideră că instalațiile de producere a 
energiei din deșeuri și alte instalații de 
valorificare energetică a deșeurilor 
biologice beneficiază de aceleași condiții 
de acces la rețelele de electricitate și 
conductele de gaz ca și alte surse de 
energie regenerabilă;

Or. en
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Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța dezvoltării 
pieței deșeurilor biologice în UE prin 
îmbunătățirea modului de gestionare a 
acestora, oferind beneficii de natură 
ecologică (economisirea resurselor, a 
materiei organice, a nutrienților), 
atenuând schimbările climatice (stocarea 
geologică a dioxidului de carbon, 
generarea de energii regenerabile) și 
aducând beneficii solului (combaterea 
deșertificării, fertilitatea solului, 
reducerea consumului de pesticide, 
reducerea necesarului de irigații);

Or. en

Amendamentul 24
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. evidențiază avantajele excepționale 
din punct de vedere al mediului oferite de 
producerea de combustibili pentru 
transport din deșeuri biologice; solicită, 
prin urmare, includerea 
biocombustibililor obținuți din deșeuri 
biologice printre obiectivele de reciclare; 
solicită alinierea definiției deșeurilor 
biologice din Directiva-cadru privind 
deșeurile cu cea din Directiva privind 
energia regenerabilă, prin intermediul 
legislației UE, dacă acest lucru este 
necesar;
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Or. en

Amendamentul 25
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că colectarea separată a 
deșeurilor biologice ar trebui incorporată, 
fără îndoială, în cadrul legislativ, întrucât 
aceasta constituie o necesitate stringentă 
pentru a garanta că fermentarea și 
compostarea (sau combinația acestora) 
deșeurilor biologice au ca rezultat fluxuri 
de producție de înaltă calitate care pot fi 
utilizate fără riscuri pentru soluri; 
consideră că sunt necesare stimulente de 
ordin financiar pentru a extinde și 
menține procesul de colectare separată;

Or. nl

Amendamentul 26
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să elaboreze, în 
cadrul evaluării impactului, un sistem de 
gestionare a deșeurilor biologice care să 
vizeze reciclarea deșeurilor biologice 
colectate separat, utilizarea compostării în 
agricultură și în scopuri ecologice, 
posibilitățile de tratare biomecanică și 
utilizarea deșeurilor biologice ca surse de 
generare a energiei. Această evaluare a 
impactului ar trebui să stea la baza 
elaborării unui nou cadru legal 
comunitar privind deșeurile 
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biodegradabile;

Or. en

Amendamentul 27
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că trebuie luată în 
considerare întreaga gamă de deșeuri 
biodegradabile pentru a promova 
producerea de compost și valorificarea 
tuturor fluxurilor de deșeuri. Deșeurile 
biodegradabile includ atât deșeurile 
biologice, cât și nămolurile de epurare și 
partea deșeurilor menajere care poate fi 
supusă fermentării (hârtia și cartonul 
nesortate și murdare, anumite textile etc.).

Or. fr

Amendamentul 28
Romana Jordan Cizelj

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța sporirii 
nivelului de informare a publicului cu 
privire la energiile cu emisii scăzute de 
carbon și al acceptării acestora;

Or. en
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Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. concluzionează că este nevoie de o 
directivă separată care să vizeze 
gestionarea și tratarea în mod durabil și 
fiabil a deșeurilor biodegradabile pentru a 
realiza obiectivele de mai sus; subliniază 
că numai o directivă poate crea condiții de 
concurență echitabile și, în special, un 
cadru legislativ solid prin care se poate 
obține un climat favorabil investițiilor, 
esențial pentru a convinge actorii publici 
și privați să întreprindă investițiile 
necesare, investiții care ar putea fi destul 
de substanțiale;

Or. nl

Amendamentul 30
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. ia act de faptul că un viitor cadru 
comunitar ar putea oferi orientări juridice 
și claritate juridică pentru multe state 
membre, încurajându-le să facă investiții 
în domeniul gestionării deșeurilor 
biologice; invită, prin urmare, Comisia să 
promoveze instrumentele financiare 
necesare statelor membre care trebuie să 
elaboreze proiecte strategice privind 
deșeurile biologice;

Or. en
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Amendamentul 31
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. invită Comisia să se implice în 
continuare în activități de cercetare 
privind metodele de tratare a deșeurilor 
biologice pentru a cuantifica mai bine 
beneficiile aduse solului și impactul 
asupra valorificării energiei și mediului.

Or. en


