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Amendamentul 38
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE9

le impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

(1) În conformitate cu articolul 3 
alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile, de modificare și ulterior 
de abrogare a Directivelor 2001/777/CE și 
2003/30/CE, fiecare stat membru poate să 
garanteze că ponderea de energie din surse 
regenerabile utilizată în toate formele de 
transport în 2020 va fi de cel puțin 10 %
din consumul lor final de energie. 
Amestecul de biocombustibili este una 
dintre metodele pe care statele membre le 
au la dispoziție pentru a îndeplini acest 
obiectiv și se așteaptă ca acesta să 
reprezinte principala contribuție.

Or. nl

Amendamentul 39
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE9

le impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 

(1) Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE le 
impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul 
lor final de energie. Nevoia de a reduce 
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biocombustibili este una dintre metodele 
pe care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

consumul de energie în sectorul 
transporturilor este imperativă, întrucât 
este probabil ca obiectivul procentual 
obligatoriu în ceea privește energia din 
surse regenerabile să fie din ce în mai 
dificil de realizat în mod durabil în cazul 
în care cererea totală de energie pentru 
transporturi continuă să crească.
Utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile de energie, precum 
amestecul de biocombustibili cu emisii 
zero și cu emisii reduse legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor (SIUT), constituie alte metode 
disponibile pentru ca statele membre să 
îndeplinească acest obiectiv.

Or. en

Justificare

Nevoia de a reduce consumul total în sectorul transporturilor și creșterea eficienței 
energetice în acest sector pentru a atinge obiectivul de 10 % pentru transporturi a fost 
evidențiată deja în Directiva privind energia din surse regenerabile actuală. Acest 
amendament reiterează acest aspect și adaugă importanța dezvoltării energiei electrice din 
surse regenerabile, precum și a biocombustibililor avansați, dacă Uniunea și statele membre 
ating acest obiectiv în domeniul transporturilor într-un mod sustenabil.

Amendamentul 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE9 

le impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10% din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 

(1) Articolul 3 alineatul (4) din 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/777/CE și 2003/30/CE9 

le impune statelor membre să garanteze că 
ponderea de energie din surse regenerabile 
utilizată în toate formele de transport în 
2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul 
lor final de energie. Amestecul de 
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biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție.

biocombustibili este una dintre metodele pe 
care statele membre le au la dispoziție 
pentru a îndeplini acest obiectiv și se 
așteaptă ca acesta să reprezinte principala 
contribuție. Se estimează că piața 
europeană a combustibililor va rămâne 
extrem de dependentă de disponibilitatea 
motorinei, o particularitate a pieței 
europene: pentru a face față acestei 
puternice dependențe, o producție 
crescută de motorine avansate ar trebui 
încurajată în cadrul Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Politica europeană de încurajare a amestecului de biocombustibili trebuie să țină cont, în 
obiectivele sale privind particularitatea pieței europene e combustibililor, cine are cea mai 
mare nevoie de motorină. Rafinăriile reușesc cu greu să țină pasul cu creșterea cererii de 
motorină, iar oferta europeană este insuficientă din punct de vedere structural. Prin urmare, 
motorinele avansate reprezintă o soluție pentru a reduce importurile și pentru a consolida 
securitatea aprovizionării în Uniunea Europeană.

Amendamentul 41
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere obiectivele Uniunii de 
a reduce și mai mult emisiile de gaze cu 
efect de seră și contribuția semnificativă pe 
care combustibilii utilizați în transportul 
rutier o aduc la cantitatea de emisii, 
articolul 7a alineatul (2) din 
Directiva 98/70/CE privind calitatea 
benzinei și a motorinei și de modificare a 
Directivei 93/12/CE10 a Consiliului le 
impune furnizorilor europeni și 
noncomunitari de combustibili să reducă cu 
cel puțin 6%, până la 31 decembrie 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu 

(2) Având în vedere obiectivele Uniunii de 
a reduce și mai mult emisiile de gaze cu 
efect de seră și contribuția semnificativă pe 
care combustibilii utilizați în transportul 
rutier o aduc la cantitatea de emisii, 
articolul 7a alineatul (2) din 
Directiva 98/70/CE privind calitatea 
benzinei și a motorinei și de modificare a 
Directivei 93/12/CE10 a Consiliului le 
impune furnizorilor europeni și 
noncomunitari de combustibili să reducă cu 
cel puțin 6 %, până la 31 decembrie 2020, 
emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu 
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de viață per unitate de energie 
(„intensitatea gazelor cu efect de seră”) 
generate de combustibilii utilizați în 
Uniune pentru vehiculele rutiere, utilajele 
mobile nerutiere, tractoarele agricole și 
forestiere, precum și pentru ambarcațiunile 
de agrement atunci când acestea nu se află 
pe mare. Amestecul de biocombustibili 
este una dintre metodele pe care furnizorii 
de combustibili fosili le au la dispoziție 
pentru a reduce intensitatea gazelor cu 
efect de seră a combustibililor fosili 
furnizați.

de viață per unitate de energie 
(„intensitatea gazelor cu efect de seră”) 
generate de combustibilii utilizați în 
Uniune pentru vehiculele rutiere, utilajele 
mobile nerutiere, tractoarele agricole și 
forestiere, precum și pentru ambarcațiunile 
de agrement atunci când acestea nu se află 
pe mare. Amestecul de biocombustibili cu 
emisii de gaze cu efect de seră zero sau 
reduse și de alți combustibili rezultați din 
gaze de ardere inevitabile este una dintre 
metodele pe care furnizorii de combustibili 
fosili le au la dispoziție pentru a reduce 
intensitatea gazelor cu efect de seră a 
combustibililor fosili furnizați. Pentru a 
garanta securitatea investițiilor pentru 
acești combustibili avansați pentru 
transporturi, furnizorii ar trebui să se 
asigure că impacturile indirecte ale 
tuturor combustibililor sunt considerate 
corect și că toate sursele semnificative de 
emisii, inclusiv emisiile indirecte de 
biocombustibili sunt incluse.

Or. en

Amendamentul 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

eliminat
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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.

Or. nl

Amendamentul 43
Marita Ulvskog

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, 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.

Dacă se face o comparație pe parcursul 
ciclului de viață, culturile de plante 
bogate în zahăr și amidon au valori mai 
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scăzute ale emisiilor decât culturile de 
plante oleaginoase. Pentru a obține 
beneficii de mediu în modul cel mai 
eficient, trebuie să se acorde atenție 
limitării biocombustibililor și producției 
care are cel mai mare impact negativ. 
Prin urmare, este important ca, în primul 
rând, să se adopte măsuri împotriva 
schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor pentru culturile de plante 
oleaginoase.

Or. sv

Amendamentul 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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, 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.

Or. en
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Amendamentul 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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, 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 forestiere sau agricole existente.

Or. fr

Amendamentul 46
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În vederea reducerii emisiilor de 
carbon ale combustibililor pentru 
transporturi, SUA – la nivel federal – și 
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California au stabilit deja standardele 
asociate combustibililor cu emisii scăzute 
de carbon, adică Standardul federal al 
SUA privind combustibilii din surse 
regenerabile (US-RFS2) și Standardul 
Californiei privind carburanții cu emisii 
scăzute de carbon (CA-LCFS). Ambele au 
inclus emisiile indirecte generate de 
schimbarea destinației terenurilor. Prin 
urmare, se așteaptă ca, atât la US-RFS2, 
cât și la CA-LCFS, etanolul pe bază de 
amidon să domine în partea de început a 
implementării programului, urmând ca, 
ulterior, biocombustibilii avansați să 
dobândească o pondere mai mare. 
Combustibilii precum GPL, gazul natural, 
hidrogenul și energia electrică provenită 
din combustibili fosili oferă, de asemenea, 
posibilitatea reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră comparativ cu motorina și 
benzina și pot să contribuie astfel la 
îndeplinirea obiectivelor în temeiul LCFS 
din California, precum și în temeiul 
Directivei UE privind calitatea 
combustibililor. Grupurile de lucru de 
experți, inclusiv participarea părților 
interesate, precum California, sunt 
stabilite pentru a revizui factorii SIUT pe 
baza celor mai recente dovezi științifice și 
pentru a publica valorile revizuite, care 
vor fi utilizate apoi în scopuri de 
conformitate.

Or. en

Justificare

Contabilizarea unui factor SIUT este un proces bine stabilit în unele țări sau regiuni 
economice principale ale lumii, precum California.

Amendamentul 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 48
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 49
Ivo Belet

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În plus, nu ar trebui omis faptul că 
producția de biocombustibili din culturile 
arabile din UE contribuie la reducerea 
lipsei de proteine vegetale din UE.

Or. nl

Amendamentul 50
Angelika Niebler

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 între diferite 
grupe de culturi, precum culturile de 
oleaginoase, de cereale, de plante 
zaharoase și de alte plante cu conținut de 
amidon.

eliminat

Or. de
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Justificare

Comisia Europeană recunoaște că, până în prezent, nu sunt disponibile suficiente date 
științifice referitoare la schimbarea utilizării terenurilor și la efectele indirecte aferente. Prin 
urmare, este prematur să se facă speculații cu privire la impactul biocombustibililor.

Amendamentul 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 între diferite 
grupe de culturi, precum culturile de 
oleaginoase, de cereale, de plante 
zaharoase și de alte plante cu conținut de 
amidon.

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

(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 
este cauzat de faptul că biocombustibilii 
din surse terestre au primit un sprijin 
public semnificativ (10 miliarde EUR într-
un an) și, prin urmare, 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. 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 din surse 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. en

Amendamentul 53
Giles Chichester



AM\933726RO.doc 15/189 PE510.481v01-00

RO

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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

(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, există riscul 
ca emisiile de gaze cu efect de seră legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor să fie semnificative și, astfel, să 
anuleze, 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.

Or. en

Amendamentul 54
Jens Rohde

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 

(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, există riscul 
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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 între diferite grupe de culturi, 
precum culturile de oleaginoase, de 
cereale, de plante zaharoase și de alte 
plante cu conținut de amidon.

ca emisiile de gaze cu efect de seră legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor să fie semnificative. În vederea 
reducerii acestor emisii, este necesar să se 
facă distincția între culturi, precum și 
diferențierea corespunzătoare a acestora 
pe regiuni. 

Or. en

Justificare

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Amendamentul 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon. În vederea eliminării 
acestui risc pe termen mediu și lung, 
trebuie încurajate cercetarea și 
dezvoltarea în noile sectoare de producție 
a biocombustibililor avansați, care nu 
intră în concurență cu culturile 
alimentare, cum ar fi materialele ligno-
celulozice care reprezintă una dintre cele 
mai rare tipuri de biomase disponibile 
într-o mare măsură în statele membre.

Or. fr

Justificare

Distincția dintre diversele grupuri de culturi nu este un scop în sine, ci un mijloc. Prin 
urmare, trebuie reamintit că acest mijloc trebuie să încurajeze cercetarea și dezvoltarea în 
UE a unor noi tehnologii care nu intră în concurență cu culturile alimentare: materialele 
ligno-celulozice constituie sectorul care promovează cel mai mult cercetarea și dezvoltarea, 
punct de legătură pentru inovarea în domeniul biotehnologiei la nivelul Europei, care permite 
producția de biomotorine avansate.

Amendamentul 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de (5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
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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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

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 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon. La aceasta se adaugă 
impactul negativ asupra prețului 
bunurilor alimentare și asupra securității 
aprovizionării cu alimente.

Or. it

Amendamentul 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, 
reziduuri, alge și biodegradare cu bacterii,
contribuie mult la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu risc scăzut de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
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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 
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.

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. 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. Stabilirea treptată a 
unor obiective obligatorii mai ambițioase 
pentru biocombustibilii avansați va 
transmite un semnal clar privind sprijinul 
de care se bucură aceștia la nivelul 
Uniunii. În acest context, 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 
în special sprijiniți ca parte a cadrului de 
politică post 2020 privind energia din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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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 
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.

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. Ar trebui 
oferite stimulente suplimentare, prin 
introducerea unui obiectiv obligatoriu 
privind biocombustibilii avansați în 
cadrul obiectivului de 10 % pentru 
transporturi stabilit în Directiva 
2009/28/CE, comparativ cu 
biocombustibilii convenționali. Cu toate 
acestea, pentru a evita denaturări ale 
pieței și fraude legate de producerea de 
biocombustibili avansați, și aceștia ar 
trebui să respecte aceleași criterii 
relevante de sustenabilitate ca și 
biocombustibilii convenționali. În plus, în 
cadrul unui sistem energetic bazat pe 
energie din surse regenerabile, vehiculele 
electrice (VE) pot asigura transporturi 
fără CO2. În Directiva 2009/28/CE, 
articolul 3 alineatul (4) litera (c), VE le 
este atribuită valoarea 2,5. VE ar trebui să 
își mențină avantajul relativ și ar trebui 
oferite stimulente suplimentare, prin 
creșterea ponderii VE față de cea a 
biocombustibililor convenționali și
avansați, în vederea atingerii obiectivului 
de 10 % în sectorul transporturilor stabilit 
în Directiva 2009/28/CE. În acest context, 
VE și 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 în 
special ca parte a cadrului de politică post 
2020 privind energia din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 59
Angelika Niebler
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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 
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.

(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 
convenționali, cum ar fi cei produși pe 
bază de deșeuri, 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 să se încurajeze creșterea 
producției de biocombustibili avansați,
cum ar fi cei produși pe bază de materii 
prime obținute din materiale celulozice și 
de alge, întrucât au potențialul de a 
contribui la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și implică un risc scăzut 
de a provoca schimbări indirecte ale 
utilizării terenurilor. Ar trebui oferite 
stimulente suplimentare, prin realizarea 
unui obiectiv distinct de atingere a unei 
ponderi a biocombustibililor avansați de 
cel puțin 2 % în sectorul transporturilor 
stabilit în Directiva 2009/28/CE. În acest 
context, biocombustibilii avansați ar trebui 
sprijiniți ca parte a cadrului de politică post 
2020 privind energia din surse 
regenerabile. Pentru a evita denaturări ale 
pieței și stimulente frauduloase, 
biocombustibilii avansați ar trebui să 
îndeplinească aceleași criterii de 
durabilitate ca toți ceilalți biocombustibili.

Or. de

Justificare

Instrumentul unei ponderi duble nu conduce la creșterea preconizată a producției și utilizării 
de biocombustibili avansați din punct de vedere tehnologic. Un obiectiv obligatoriu de 2 % 
pentru acești combustibili stabilește o țintă clară pentru piață, precum și stimulente pentru 
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utilizarea biocombustibililor avansați. Pentru a crea un mediu concurențial echitabil în 
raport cu biocombustibilii convenționali și a evita, astfel, denaturări ale pieței, criteriile de 
durabilitate trebuie îndeplinite și de biocombustibilii avansați.

Amendamentul 60
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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.

(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, 
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 unei părți din 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 
alimentare. 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.
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Amendamentul 61
Edit Herczog

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 
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.

(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 justificabilă 
utilizarea la maximum a deșeurilor ca 
materie primă, motiv pentru care se 
dorește să se asigure sprijin suplimentar 
pentru materiile prime bazate pe deșeuri 
și ar trebui luată în considerare 
posibilitatea de a include deșeuri 
suplimentare și de a utiliza tehnologii noi. 
Este necesar, prin urmare, să se încurajeze 
creșterea producției de astfel de 
biocombustibili avansați, cu condiția ca 
aceasta să fie însoțită de o reexaminare 
cuprinzătoare a fezabilității obiectivelor 
pentru 2020 și să nu genereze o 
dependență mai mare a statelor membre 
ale UE de surse străine de vectori de 
energie și materii prime.

Or. hu
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Amendamentul 62
Giles Chichester

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 
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.

(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. 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, 
biocombustibilii 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.

Or. en
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Amendamentul 63
Maria Da Graça Carvalho

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 
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.

(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 
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. Cu toate 
acestea, biocombustibilii avansați ar 
trebui să fie supuși unor criterii adecvate 
de sustenabilitate în calitate de 
biocombustibili convenționali.

Or. en
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Amendamentul 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
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.

(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 studii și cercetări 
aprofundate în vederea constatării 
efectelor benefice care pot rezulta din
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 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.

Or. it
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Amendamentul 65
Gaston Franco

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 
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.

(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, 
reziduuri 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 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, 
până în 2020 trebuie limitat la 5 % nivelul 
amestecului de biocombustibili produși pe 
bază de produse agricole alimentare care 
pot fi luate în calcul în realizarea 
obiectivului conform căruia ponderea 
energiei din surse regenerabile reprezintă 
10 % din consumul final de energie în 
sectorul transporturilor. Numai 
biocombustibilii avansați cu impact estimat 
scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și cu 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze 
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cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca parte 
a cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile. În acest 
scop, toate căile inovatoare de convertire 
vor fi încurajate de politica europeană în 
favoarea biocombustibililor.

Or. fr

Justificare

În vederea clarificării obiectivelor, trebuie reamintit obiectivul de 5 % prevăzut de Comisia 
Europeană în prezenta propunere de revizuire și plasat în perspectiva politică europeană 
pentru anul 2020. De asemenea, este util să se sublinieze că inovarea va rămâne o prioritate 
după anul 2020, în vederea securizării perspectivelor pentru investițiile care sunt realizate 
începând cu acest moment.

Amendamentul 66
Evžen Tošenovský

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 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 

(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, 
microorganisme 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 alimentare. Ar trebui oferite 
stimulente suplimentare, prin creșterea 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 
suplimentare, prin creșterea ponderii 
biocombustibililor avansați față de cea a 
biocombustibililor convenționali, în 

(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 fără un risc de a 
provoca schimbări indirecte ale utilizării 
terenurilor și nu concurează direct pentru 
terenuri agricole destinate piețelor de 
alimente și furaje. După evaluarea 
științifică prealabilă cu privire la meritele 
lor și sustenabilitatea lor reală, 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 alimentare. Ar trebui oferite 
stimulente suplimentare, prin creșterea 
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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.

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 care îndeplinesc 
criteriile de sustenabilitate, care nu 
concurează cu alimentele pentru teren, 
apă sau alte resurse și care nu au un
impact estimat 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.

Or. en

Amendamentul 68
Jens Rohde

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 
alimentare. Ar trebui oferite stimulente 

(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. Ar trebui 
oferite stimulente suplimentare, prin 
stabilirea unui obiectiv separat de 2,5 % 
pentru biocombustibilii avansați pentru 
transporturi în Directiva 2009/28/CE. În 
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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.

acest context, biocombustibilii 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 în 
special ca parte a cadrului de politică post 
2020 privind energia din surse 
regenerabile. Cu toate acestea, pentru a 
evita denaturări ale pieței și stimulente 
pentru fraudă, biocombustibilii avansați 
ar trebui să îndeplinească aceleași criterii 
de sustenabilitate ca toți ceilalți 
biocombustibili.

Or. en

Justificare

Prezentul instrument de dublă contabilizare nu a determinat creșterea preconizată a 
producției și utilizarea de biocombustibili avansați. Prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu 
de 2,5 % pentru biocombustibili avansați, piața va avea un obiectiv clar și vor fi stimulați să 
utilizeze biocombustibili avansați cu o valoare preconizată redusă a emisiilor. Totuși, pentru 
a stabili condiții echitabile de concurență cu biocombustibilii convenționali și pentru a 
minimiza denaturarea pieței și frauda, și biocombustibilii avansați trebuie să îndeplinească 
toate cerințele de sustenabilitate.

Amendamentul 69
Niki Tzavela

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 

(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, 
reziduuri, alge și biodegradare cu bacterii,
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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Justificare

Biodegradarea cu bacterii este o nouă tehnologie care valorifică potențialul semnificativ al 
fracțiunii biodegradabile a deșeurilor industriale pentru producția de biocombustibili 
avansați fără un efect SIUT și nicio interferență cu lanțul alimentar. Din perspectiva 
obiectivelor propunerii privind SIUT de a promova biocombustibilii avansați, acest 
amendament va sprijini imensul potențial al acestei tehnologii și va permite dezvoltarea sa 
rapidă în Europa.

Amendamentul 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi probabil necesari în 
sectorul transporturilor, pentru a reduce 
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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 
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.

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 
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, prin stabilirea unui obiectiv 
de 2 % pentru biocombustibilii avansați.

Or. en

Amendamentul 71
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cât timp biocombustibilii și 
biolichidele fabricate din deșeuri și 
reziduuri au potențialul de a determina 
economii mari de emisii de gaze cu efect 
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de seră, cauzând totodată un impact de 
mediu, social și economic dăunător 
nesemnificativ, este necesară o evaluare 
suplimentară a disponibilității, a 
beneficiilor și a riscurilor lor, printre 
altele, pentru a informa politica post 
2020. În același timp, sunt necesare 
informații suplimentare cu privire la 
beneficiile securității energetice a 
biocombustibililor convenționali și 
avansați, în special în măsura în care 
combustibilii fosili sunt utilizați în mod 
direct sau indirect pentru fabricarea lor.
Comisiei ar trebui să i se acorde un 
mandat pentru a prezenta un raport și, 
dacă este cazul, să facă propuneri la 
Parlamentul European și Consiliu în 
legătură cu aceste aspecte. Raportul ar 
trebui să ia în considerare costul de 
oportunitate de mediu, social și economic 
pentru utilizarea materiilor prime în alte 
scopuri decât producția de biocombustibili 
și biolichide, pentru a asigura că 
impacturile generale pozitive și adverse 
sunt menționate în raport.

Or. en

Amendamentul 72
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia Europeană ar trebui să ia în 
considerare faptul că valoarea 
coeficienților prevăzuți conform 
anexei IX nu este adaptată la toate 
produsele și că este nevoie de mai mult 
timp de gândire, astfel încât să se prevină 
orice incertitudine juridică.

Or. fr



AM\933726RO.doc 35/189 PE510.481v01-00

RO

Amendamentul 73
Ivo Belet

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a evita denaturări ale pieței și 
crearea unui stimulent pentru fraudă, 
biocombustibilii avansați trebuie să 
îndeplinească aceleași criterii de 
sustenabilitate ca toți ceilalți 
biocombustibili.

Or. nl

Amendamentul 74
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor12, 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 
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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 trebui să nu se 
creeze niciun stimulent negativ care ar 
putea afecta punerea în aplicare în bune 
condiții a acestei directive.

Or. en

Amendamentul 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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. 
Materialele ligno-celulozice sunt una 
dintre cele mai rare tipuri de biomasă 
disponibilă în mare măsură în Europa.
Stabilirea unui obiectiv secundar privind 
amestecul de biocombustibili ligno-
celulozici va oferi investitorilor 
vizibilitatea necesară exprimării 
potențialului acestuia.

Or. fr
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Justificare

Pentru a răspunde dublei provocări care constă în îmbunătățirea securității energetice a 
statelor membre prin contribuirea la reducerea importurilor de motorină prin producția de 
biomotorine avansate și la încurajarea investițiilor în exploatarea uneia dintre cele mai rare 
tipuri de biomase cu potențial din Europa, trebuie stabilit un obiectiv secundar privind 
amestecul de biocombustibili ligno-celulozici.

Amendamentul 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
utilizării resurselor12, 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, 
care utilizează deșeuri în scopuri 
energetice doar în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor, care nu concurează 
pentru utilizarea terenurilor și a apei în 
vederea protejării drepturilor la terenuri 
și alimente și care nu reduc materiile 
organice ale solului, având un impact 
negativ asupra mediului în ceea ce 
privește ecosistemul local.

Or. en
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Amendamentul 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor12, 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 sau care nu sunt cauza 
unui impact asupra mediului care să 
compromită ecosistemele locale prin 
privarea culturilor în scopuri alimentare 
de sol și apă.

Or. it

Amendamentul 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 

(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”11 și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere al 
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utilizării resurselor12, 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.

utilizării resurselor12, 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 
și care utilizează deșeuri în scopuri 
energetice doar în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor.

Or. en

Amendamentul 79
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Utilizarea resurselor de biomasă 
implică costuri de oportunitate 
semnificative legate de epuizarea sau 
pierderea serviciilor ecosistemice. Statele 
membre ar trebui să se abțină de la a 
subvenționa sau mandata consumul 
energetic al materiilor prime atunci când 
devierea lor de la utilizările existente are 
un impact negativ asupra biodiversității, a 
solului sau a echilibrului global al 
carbonului. Politicile ar trebui să asigure, 
de asemenea, o utilizare în cascadă a 
biomasei, cu garanția că resursele nu trec 
de la aplicările cu valoare adăugată 
societală ridicată la consumul de energie 
cu valori reduse.

Or. en
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Justificare

O serie de utilizări existente determină faptul că lemnul rămâne o componentă solidă a 
mediului, de exemplu, formaldehida și schimbarea utilizării materiilor prime în scopuri 
energetice ar genera un risc de dezechilibru negativ general privind carbonul. Orice 
promovare a utilizării materialului ligno-celulozic trebuie susținută de garanția că, de 
exemplu, industria pastei de hârtie nu este privată de materiile prime care determină o cerere 
de lemn de calitate superioară, cu redirecționarea ulterioară din alte industrii sau presiunea 
de a crește recoltele.

Amendamentul 80
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a descuraja noi investiții 
în instalații cu performanță scăzută privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Această creștere permite protejarea
investițiilor în capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 
1 iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a încuraja noi investiții 
în instalații cu performanță ridicată privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Un prag minim stabilit la 50 %
permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

Or. fr

Justificare

Stabilirea unui prag minim de 50 % trebuie să încurajeze cercetarea și investițiile în căi 
inovatoare de producție de biocombustibili avansați și să sprijine potențialul de 
industrializare. Un prag de 50 % care corespunde nivelului celui mai ridicat care trebuie 
atins de instalațiile aflate în funcțiune înainte de 1 iulie 2014 va crea un tratament echitabil 
de natură să stimuleze asumarea riscului de a investi în noi instalații care produc 
biocombustibili avansați. 
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Amendamentul 81
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 1 
iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a descuraja noi investiții 
în instalații cu performanță scăzută privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Această creștere permite protejarea 
investițiilor în capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

(8) Emisiile totale de gaze cu efect de seră 
pentru biocombustibilii și biolichidele 
produse în toate instalațiile aflate în 
funcțiune ar trebui scăzute progresiv
pentru a îmbunătăți echilibrul global de 
gaze cu efect de seră al acestora, precum și 
pentru a descuraja noi investiții în instalații 
cu performanță scăzută privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Această 
scădere permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 82
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
instalații noi ar trebui mărit, începând cu 1 
iulie 2014, pentru a îmbunătăți echilibrul 
global de gaze cu efect de seră al acestora, 
precum și pentru a descuraja noi investiții 
în instalații cu performanță scăzută privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Această creștere permite protejarea 
investițiilor în capacitățile de producție de 
biocombustibili și biolichide în 

(8) Pragul minim de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră pentru 
biocombustibilii și biolichidele produse în 
toate instalațiile aflate în funcțiune ar 
trebui mărit, începând cu 1 iulie 2014, 
pentru a îmbunătăți echilibrul global de 
gaze cu efect de seră al acestora, precum și 
pentru a descuraja noi investiții în instalații 
cu performanță scăzută privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Această 
creștere permite protejarea investițiilor în 
capacitățile de producție de 
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conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

biocombustibili și biolichide în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (6) al 
doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 83
Angelika Niebler

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. de

Justificare

Limitarea utilizării de biocombustibili convenționali nu pregătește tranziția către 
biocombustibili avansați. Cercetarea și dezvoltarea adecvate sunt elemente mai importante 
pentru asigurarea promovării eficiente și viabile din punctul de vedere al costurilor a 
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biocombustibililor avansați. Esențială pentru tranziția la biocombustibili avansați este 
crearea de stimulente și ajustarea instalațiilor de biocombustibil existente ca alternativă la 
închiderea acestora.

Amendamentul 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Amendamentul 85
Giles Chichester
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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.

(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 stabilească obiective 
obligatorii pentru biocombustibilii 
avansați conform unui calendar care le va 
oferi investitorilor previzibilitate și 
stabilitate. 

Or. en

Amendamentul 86
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

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. O astfel 
de limitare ar trebui să se concentreze în 
primul rând pe biocombustibilii care au 
cel mai mare impact negativ asupra 
mediului și a climei. Fără a restricționa 
utilizarea globală a acestor biocombustibili, 
ponderea de biocombustibili și biolichide 
produse pe bază 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.

Or. sv

Justificare

Deoarece emisiile calculate care apar din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt 
de 12 g CO2 eq/MJ pentru cereale și alte culturi bogate în amidon și de 13 g CO2 eq/MJ 
pentru zahăr, față de 55 g CO2 eq/MJ pentru culturile de plante oleaginoase, este necesar să 
se limiteze mai întâi utilizarea acestor culturi care au cea mai mare influență asupra 
mediului.

Amendamentul 87
Jens Rohde

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 

(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 
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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.

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 
prin introducerea unui prag de 7,5 %
pentru astfel de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en

Justificare

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Amendamentul 88
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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. Fără a restricționa utilizarea 
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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.

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 obiectivului de 10 % 
pentru transporturi stabilit în 
Directiva 2009/28/CE ar trebui limitată.

Or. en

Amendamentul 89
Britta Thomsen

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.

(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 și alte culturi 
energetice cultivate pe terenuri, 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 și în 
Directiva 98/70/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, de plante oleaginoase și 
de alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri care pot contribui la atingerea
obiectivelor Directivei 2009/28/CE și ale 
Directivei 98/70/CE ar trebui limitată la 



PE510.481v01-00 48/189 AM\933726RO.doc

RO

ponderea de astfel de biocombustibili și 
biolichide consumate în 2011. Mai mult, 
este potrivit să se stabilească obiective 
obligatorii pentru eliminarea graduală a 
biocombustibililor avansați în perioada 
2016-2020, care le vor oferi investitorilor 
previzibilitate și stabilitate.

Or. en

Amendamentul 90
Sabine Wils

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.

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați, pentru a preveni 
impacturile ulterioare ale cererii în 
creștere de biocombustibili și biolichide 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 
directivelor respective. 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 
sau să primească sprijin public în 
conformitate cu Directiva 2009/28/CE ar 
trebui limitată la ponderea de astfel de 
biocombustibili și biolichide consumate în 
2011. Din aceleași motive și pentru a evita 
tratamentul discriminatoriu al 
biocombustibililor și al biolichidelor 
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fabricate din materii prime cu impacturi 
similare, este oportun să se aplice același 
tratament și biocombustibililor și 
biolichidelor fabricate din materii 
celulozice sau ligno-celulozice 
nealimentare în măsura în care acestea 
sunt cultivate pe terenuri, fără a aduce 
atingere celor fabricate din deșeuri și 
reziduuri.

Or. en

Amendamentul 91
Edit Herczog

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.

(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 stabilească obiectivele 
obligatorii pentru biocombustibilii 
avansați, în legătură cu care sunt 
necesare norme clare, eficace, 
predictibile, care nu trebuie să determine 
închiderea prematură a infrastructurii de 
producție existente, implicând pierderi 
majore de valoare pentru Europa.

Or. hu
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Amendamentul 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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.

(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 și din culturile 
energetice dedicate 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 și în Directiva 
98/70/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, de plante oleaginoase, precum 
și alte culturi energetice dedicate care pot 
contribui la atingerea obiectivelor 
Directivei 2009/28/CE și ale Directivei 
98/70/CE ar trebui limitată la ponderea de 
astfel de biocombustibili și biolichide 
consumate în 2011. După 2020, ponderea 
energiei din biocombustibili produși din 
culturi se reduce progresiv.

Or. en

Justificare

Limita pentru biocombustibilii convenționali și biolichide ar trebui să se aplice atât culturilor 
alimentare, cât și culturilor energetice dedicate (culturi nealimentare), dat fiind faptul că 
ambele concurează în utilizarea terenurilor și a apei, care ar trebui utilizate doar pentru 
culturile alimentare și furajere. Mai mult, pentru a fi eficace, limita pentru biocombustibilii 
convenționali ar trebui să ia în calcul atât obiectivele Directivei 2009/28/CE, cât și cele ale 
Directivei 98/70/CE. În strategia post 2020, toți biocombustibilii produși din culturi 
alimentare și culturi energetice dedicate ar trebui eliminați.
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Amendamentul 93
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Întrucât, capacitatea de producție a 
etanolului convențional, instalată în 
prezent în UE, este egală cu 6 % din 
energia de pe piața benzinei preconizată 
pentru 2020 și întrucât există o nevoie 
legitimă de a proteja investițiile existente 
realizate cu bună-credință în capacitatea 
de producție a biocombustibilului 
convențional, și întrucât există o nevoie 
de a începe comercializarea etanolului 
produs ligno-celulozic, ar trebui introdus 
un obiectiv dedicat constând într-o 
pondere de cel puțin 10 % energie din 
surse regenerabile în sectorul benzinei 
utilizate în transporturi, în 2020, din care 
8 % ar trebui să rezulte din biocombustibil 
produs din culturi bogate în zahăr și 
amidon.

Or. en

Justificare

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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Amendamentul 94
Giles Chichester

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. en

Amendamentul 95
Maria Da Graça Carvalho

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
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Or. en

Amendamentul 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Amendamentul 97
Angelika Niebler

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 

eliminat



PE510.481v01-00 54/189 AM\933726RO.doc

RO

deschis. Prin urmare, prezenta directivă 
de modificare nu afectează așteptările 
legitime ale operatorilor acestor instalații.

Or. de

Justificare

Având în vedere că și obiectivul de 5 % de la articolul 3 alineatul (4) trebuie eliminat, 
prezentul considerent este caduc. Impunerea unei limite de 5 % asupra biocombustibililor de 
primă generație nu împiedică importurile din țări terțe în care pădurile și zonele umede sunt 
reutilizate. De asemenea, această abordare aduce prejudicii agriculturii europene. În plus, 
există riscul ca obiectivul atingerii unei ponderi de 10 % a energiei din surse regenerabile în 
sectorul transporturilor până în 2020 să nu fie atins.

Amendamentul 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Amendamentul 99
Marita Ulvskog
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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.

(10) Limita de 4 % 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 biocombustibilii 
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.

Or. sv

Amendamentul 100
Catherine Trautmann

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.

(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 și nu 
determină o repunere în discuție a 
investițiilor deja realizate.

Or. fr
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Amendamentul 101
Kent Johansson

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.

(10) Limita de 3 % 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.

Or. en

Amendamentul 102
Jens Rohde

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 

(10) Limita de 7,5 % 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 
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ale operatorilor acestor instalații. ale operatorilor acestor instalații.

Or. en

Amendamentul 103
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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.

(10) Limita 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.

Or. en

Amendamentul 104
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Ar trebui oferite stimulente pentru a 
încuraja utilizarea energiei electrice din 
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor. În plus, ar trebui 
încurajate măsurile privind eficiența 
energetică și economiile de energie în 
sectorul transporturilor.
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Or. en

Amendamentul 105
Giles Chichester

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 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu 
zero.

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 

(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. Cu toate acestea, 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 
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emisie egal cu zero. 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 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. en

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 107
Britta Thomsen

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 

(11) Pentru a asigura îndeplinirea 
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
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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.

emisiilor de gaze cu efect de seră necesare 
în temeiul criteriilor de durabilitate 
incluse în Directivele 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 prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 
emisie egal cu zero.

Or. en

Amendamentul 108
Jens Rohde

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 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu 
zero.

(11) Modelele utilizate pentru a estima
emisiile legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor ale producției de 
biocombustibili dau rezultate cu variații, 
limitări și incertitudini semnificative. 
Includerea în legislație a rezultatelor 
emisiilor de modelare rezultate ca urmare 
a schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor continuă să fie, prin urmare, 
nesigură.

Or. en

Justificare

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Amendamentul 109
Sabine Wils

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 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu 
zero.

(11) Articolul 7d alineatul (6) din 
Directiva 98/70/CE și articolul 19 
alineatul (6) din Directiva 2009/28/CE 
impun ca schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor să fie redusă la minimum prin 
introducerea unei metodologii concrete 
pentru emisiile generate de schimbările 
stocului de carbon care asigură 
conformitatea cerința privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră de la 
articolul 7b alineatul (2) din Directiva 
98/70/CE și la articolul 17 alineatul (2) 
din Directiva 2009/28/CE. Regulile de
calculare a impactului gazelor cu efect de 
seră al biocombustibililor și al 
biolichidelor în sensul acestor directive ar 
trebui să includă, prin urmare, factorii 
care reflectă emisiile rezultate din 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor imputabile diferitelor tipuri de 
biocombustibili și biolichide. În 
conformitate cu articolul 7d alineatul (6) 
din Directiva 98/70/CE și cu articolul 19 
alineatul (6) din Directiva 2009/28/CE, ar 
trebui prevăzute garanții corespunzătoare 
pentru investiția care a fost realizată 
înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 110
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 11
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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 prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 
emisie egal cu zero. .

(11) Emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor ar trebui 
incluse în calcularea 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 prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 
emisie egal cu zero.

Or. en

Amendamentul 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero.

(11) 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 sau creșterea randamentului 
recoltelor, ar trebui să primească un factor 
de emisie egal cu zero.

Or. en

Amendamentul 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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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 
prime pe bază de deșeuri, ar trebui să 
primească un factor de emisie egal cu zero.

(11) Pentru a asigura îndeplinirea 
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 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 deșeuri 
și reziduuri ar trebui să primească un 
factor de emisie egal cu zero, cu condiția 
să îndeplinească standardele de 
sustenabilitate adecvate.

Or. en

Amendamentul 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Schimbarea destinației terenurilor 
pentru a introduce culturi destinate 
producției de biocombustibili nu ar trebui 
să conducă la deplasarea comunităților 
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locale și indigene. În acest sens, doar 
biocombustibilii și biolichidele a căror 
producție nu aduce atingere drepturilor 
comunităților locale și autohtone ar trebui 
considerați ca fiind sustenabili.

Or. en

Amendamentul 114
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Reexaminarea și adaptarea acestei 
metodologii ar trebui să țină cont de 
faptul că întreprinderile au efectuat deja 
investiții masive conform legislației 
actuale;

Or. fr

Amendamentul 115
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele 
VIII și V la Directiva 2009/28/CE și, 
respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 

eliminat
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per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. de

Justificare

Deocamdată nu există o bază științifică solidă și adecvată care să justifice o astfel de metodă 
și utilizarea acesteia. În plus, această abordare subminează certitudinea juridică.

Amendamentul 116
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele 
VIII și V la Directiva 2009/28/CE și, 
respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși,
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele 
VIII și V la Directiva 2009/28/CE și, 
respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele 
VIII și V la Directiva 2009/28/CE și, 
respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 

eliminat
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tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării 
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

Or. en

Amendamentul 119
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
metodologia de estimare a factorilor 
aferenți emisiilor legate de schimbarea 
utilizării terenurilor, incluși în anexele 
VIII și V la Directiva 2009/28/CE și, 
respectiv, la Directiva 98/70/CE, în 
lumina adaptării la progresul științific și 
tehnic. În acest scop, și în cazul în care 
acest lucru este justificat de cele mai 
recente dovezi științifice disponibile, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea de a revizui factorii propuși, 
per grup de culturi, aferenți schimbării
indirecte a utilizării terenurilor, de a 
introduce factori la niveluri de 
dezagregare superioare, precum și de a 
include valori suplimentare în cazul 
apariției pe piață a unor noi materii prime 
pentru biocombustibili.

(12) Comisia ar trebui să revizuiască 
periodic lista biocombustibililor avansați 
disponibili astfel cum este stabilită în 
anexa IX, ținând seama de progresul 
științific și tehnic – și să raporteze în 
permanență cu privire la dezvoltarea 
modelelor utilizate pentru a estima 
emisiile aferente schimbării utilizării 
terenurilor. 

Or. en
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Justificare

Deoarece dezvoltarea, consolidarea și evaluarea inter pares viitoare a modelelor utilizate 
pentru a calcula emisiile rezultate ca urmare a schimbării indirecte a utilizării terenurilor 
sunt necesare, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind progresul tehnic și științific al 
diferitelor modele.

Amendamentul 120
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 19 alineatul (8) din Directiva 
2009/28/CE și articolul 7d alineatul (8) din 
Directiva 98/70/CE includ dispoziții pentru 
încurajarea cultivării de materii prime 
pentru biocombustibili pe terenuri foarte 
degradate și contaminate, ca măsură 
intermediară pentru atenuarea
schimbărilor indirecte ale utilizării 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor.

(13) Articolul 19 alineatul (8) din Directiva 
2009/28/CE și articolul 7d alineatul (8) din 
Directiva 98/70/CE includ dispoziții pentru 
încurajarea cultivării de materii prime 
pentru biocombustibili pe terenuri foarte 
degradate și contaminate, ca măsură de 
atenuare a schimbărilor indirecte ale 
utilizării terenurilor. Comisia ar trebui să 
evalueze și alte măsuri de atenuare a 
SIUT, cum ar fi utilizarea coproduselor, 
creșterea randamentului recoltelor, 
eficiența producției și creșterea de culturi 
pe terenuri vulnerabile, abandonate sau 
neutilizate, pentru a include aceste măsuri 
în directive sub forma unui bonus sau 
pentru a le introduce în mod pozitiv în 
modele SIUT asemenea celui stabilit deja 
în anexa IV partea C punctul 7 din 
Directiva 98/70/CE și în anexa V partea C 
punctul 7 din Directiva 2009/28/CE 
pentru biomasa obținută pe terenuri 
degradate reabilitate.

Or. en

Amendamentul 121
Catherine Trautmann



AM\933726RO.doc 69/189 PE510.481v01-00

RO

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară pentru atenuarea
schimbărilor indirecte ale utilizării 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor.

(13) Articolul 19 alineatul (8) din 
Directiva 2009/28/CE și articolul 7d 
alineatul (8) din Directiva 98/70/CE includ 
dispoziții pentru încurajarea cultivării de 
materii prime pentru biocombustibili pe 
terenuri foarte degradate și contaminate, ca 
măsură intermediară de atenuare a
schimbărilor indirecte ale utilizării 
terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt 
adecvate în forma lor actuală și trebuie 
integrate în abordarea prevăzută de 
prezenta directivă, pentru a asigura 
coerența acțiunilor globale de reducere la 
minimum a emisiilor legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor. Utilizarea 
acestor terenuri degradate pentru 
cultivarea biocombustibililor trebuie 
totuși să fie sprijinită, în măsura în care 
ea nu determină o schimbare indirectă a 
utilizării terenurilor.

Or. fr

Amendamentul 122
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a atinge obiectivul privind 
energiile din surse regenerabile în 
domeniul transporturilor, reducând, în 
același timp, la minimum efectele 
negative legate de schimbarea utilizării 
terenurilor, ar trebui încurajate sursele 
regenerabile de electricitate, transferul 
modal, utilizarea sporită a transportului 
public și eficiența energetică. În 
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conformitate cu Carta Albă privind 
transporturile, 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 
transport.

Or. en

Amendamentul 123
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care sunt necesare 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 124
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 18



AM\933726RO.doc 71/189 PE510.481v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, nivelul autorizat al conținutului de 
aditivi metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
nivelul autorizat al conținutului de aditivi 
metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.

Or. en

Amendamentul 125
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
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evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, nivelul autorizat al conținutului de 
aditivi metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.

evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
nivelul autorizat al conținutului de aditivi 
metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.

Or. en

Amendamentul 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
metodologia de calculare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu 
de viață, nivelul autorizat al conținutului de 
aditivi metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 

(18) Pentru a permite adaptarea Directivei 
98/70/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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește mecanismul de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, principiile 
metodologice și valorile necesare pentru a 
evalua respectarea criteriilor de durabilitate 
în materie de biocombustibili, criteriile și 
limitele geografice pentru identificarea 
pășunilor cu o biodiversitate ridicată, 
nivelul autorizat al conținutului de aditivi 
metalici din combustibili, metodele 
analitice autorizate legate de specificațiile 
combustibililor și derogarea referitoare la 
presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce 
privește benzina cu conținut de bioetanol.
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privește benzina cu conținut de bioetanol.

Or. en

Amendamentul 127
Giles Chichester

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 
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.

(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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista biocombustibililor 
avansați, conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată și principiile și valorile necesare 
pentru a se evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en

Amendamentul 128
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite adaptarea Directivei (19) Pentru a permite adaptarea Directivei 
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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 
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.

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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista biocombustibililor 
avansați, conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată și principiile și valorile necesare 
pentru a se evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en

Amendamentul 129
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. en

Amendamentul 130
Bendt Bendtsen

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 
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.

(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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista biocombustibililor 
avansați, 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.

Or. da

Amendamentul 131
Fiona Hall
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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 
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.

(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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista biocombustibililor 
avansați care sunt luați în considerare în 
vederea atingerii obiectivului secundar 
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.

Or. en

Amendamentul 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește lista materiilor prime 
pentru biocombustibili care sunt luate în 
considerare de mai multe ori în vederea 

(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 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește conținutul energetic al 
combustibililor destinați transporturilor, 
criteriile și limitele geografice pentru 



AM\933726RO.doc 77/189 PE510.481v01-00

RO

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.

identificarea pășunilor cu o biodiversitate 
ridicată și principiile și valorile necesare 
pentru a se evalua respectarea criteriilor de 
durabilitate în materie de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en

Amendamentul 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 134
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 20
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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 de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate, cu condiția ca modelele 
utilizate să fie solide și fiabile pentru a 
oferi cu exactitate o valoare specifică a 
emisiilor rezultate din SIUT la diferite 
tipuri de culturi utilizate.

Or. en

Amendamentul 135
Jens Rohde

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.

Or. en
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Amendamentul 136
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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.

Or. en

Justificare

Introducerea factorilor emisiilor preconizate a schimbării indirecte a terenurilor în sistemul 
de durabilitate se va realiza începând cu intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 137
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

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.
Comisia ar trebui să efectueze o 
examinare adecvată care vizează 
evaluarea incidenței condițiilor privind 
aplicarea prezentei directive asupra 
sectoarelor de exploatare a biomasei.

Or. fr

Amendamentul 138
Fiona Hall

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. Comisia ar trebui să 
evalueze, de asemenea, măsurile de 
atenuare a SIUT, cum ar fi utilizarea 
coproduselor, creșterea randamentului 
recoltelor, eficiența producției și creșterea 
de culturi pe terenuri abandonate.

Or. en

Amendamentul 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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.

Or. en

Amendamentul 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 trebui să 
includă criteriile de sustenabilitate pe care 
trebuie să le îndeplinească 
biocombustibilii avansați.

Or. en
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Amendamentul 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 trebui să 
includă criteriile de sustenabilitate pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru 
promovarea biocombustibililor avansați.

Or. en

Amendamentul 142
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 143
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți, părți interesate 
și sectoare industriale relevante. În 
momentul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, la timp și adecvată 
a documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. de

Amendamentul 144
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți în sectorul 
silviculturii și agricol. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. fr
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Amendamentul 145
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 7a se modifică după cum 
urmează:

1. Articolul 7a se modifică după cum 
urmează:

(-a) la alineatul (2), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
(a) 6 % până la 31 decembrie 2020. 
Statele membre solicită furnizorilor ca, 
pentru a realiza această reducere, să 
respecte următoarele obiective 
intermediare: 2 % până la 31 decembrie 
2016 și 4 % până la 31 decembrie 2018;

Or. en

Justificare

Ținând seama de faptul că obiectivele voluntare stabilite în Directiva privind calitatea 
combustibililor nu au făcut ca piața să treacă la combustibili cu emisii de carbon mai reduse, 
acest amendament amână obiectivele intermediare de 2 % și 4 % ale Directivei privind 
calitatea biocombustibililor aferente anilor 2014 și 2017 pentru anii 2016 și 2018, făcându-le 
totodată obligatorii pentru furnizorii de biocombustibil.

Amendamentul 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2) se adaugă următorul 
paragraf după litera (c):
„Pentru a asigura conformitatea cu 
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obiectivul la care se face referire în 
Directiva 98/70/CE, articolul 7a, literele 
(a) și (b), statele membre asigură că 
contribuția maximă comună adusă de 
furnizori din biocombustibilii și 
biolichidele produse pe bază de culturi de 
cereale și de alte culturi bogate în 
amidon, de culturi de plante zaharoase și 
de plante oleaginoase crescute pe terenuri 
nu depășește cantitatea de energie 
corespunzătoare contribuției maxime, 
astfel cum se prevede la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE.”

Or. en

Amendamentul 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera -a (nouă)
2008/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 2 – ultimul paragraf (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (2), se adaugă următorul 
paragraf după litera (c):
„Statele membre asigură că contribuția 
maximă a biocombustibililor produși din 
cereale și alte culturi bogate în amidon, 
culturi de plante zaharoase și de plante 
oleaginoase sau culturi energetice 
dedicate în vederea conformității cu 
obiectivul menționat la primul paragraf 
nu depășește o cantitate de energie 
corespunzătoare cu 5 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011 a 
consumului final de energie în 
transporturi în 2020.”

Or. en
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Amendamentul 148
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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



AM\933726RO.doc 87/189 PE510.481v01-00

RO

utilizării terenurilor stabilite în anexa V. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 150
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.
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Amendamentul 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În plus, furnizorii de combustibil au 
obligația de a prezenta un raport 
autorității desemnate de statul membru 
privind progresul făcut în vederea 
atingerii obiectivului obligatoriu de 3 % 
din obiectivul constând într-o pondere de 
10 % a energiei din surse regenerabile din 
consumul de energie în sectorul 
transporturilor din fiecare stat membru 
până în 2020. Furnizorii confirmă prin 
documente că biocombustibilii sunt 
produși din materiile prime enumerate în 
anexa IX partea A și că combustibili 
gazoși și lichizi provin din surse 
regenerabile de origine nebiologică. 
Statele membre raportează aceste date 
Comisiei.”

Or. en

Amendamentul 152
Catherine Trautmann
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 153
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. da
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Amendamentul 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 155
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate pe teritoriul Uniunii sau în 
afara acesteia, energia generată de 
biocombustibili este luată în considerare 
în sensul articolului 7a numai în cazul în 
care sunt îndeplinite criteriile de 
durabilitate prevăzute la alineatele (2)-
(6c) din prezentul articol.
Biocombustibilii produși pe bază de 
culturi de cereale și de alte culturi bogate 
în amidon, de culturi de plante zaharoase 
și de plante oleaginoase, precum și din 
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materiale celulozice sau ligno-celulozice 
nealimentare, altele decât deșeurile și 
reziduurile considerate în sensul 
articolului 7a nu depășesc cantitatea de 
energie menționată la articolul 3 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.”

Or. en

Amendamentul 156
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) la alineatul (1), al doilea paragraf se 
elimină.

Or. en

Justificare

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Amendamentul 157
António Fernando Correia de Campos
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

În plus, reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din utilizarea 
biocombustibililor enumerați în anexa V 
partea A se calculează în conformitate cu 
articolul 7d alineatul (1) doar pentru o 
cantitate echivalentă cu până la 5 % din 
energia totală a rezervei de combustibil. 
Peste 5 %, reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru acești 
biocombustibilii este considerată ca fiind 
egală cu ciclul de viață mediu al emisiilor 
de gaze cu efect de seră al combustibililor 
fosili.
Pentru biocombustibilii avansați produși 
din materiile prime enumerate în 
anexa IX partea A a 
Directivei 2009/28/CE, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră se 
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calculează în conformitate cu articolul 7d 
alineatul (1) și contribuția lor la 
calcularea intensității medii a gazelor cu 
efect de seră a rezervei de combustibil se 
înmulțește cu patru.
Pentru biocombustibilii avansați produși 
din materiile prime enumerate în 
anexa IX partea B, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră se calculează în 
conformitate cu articolul 7d alineatul (1) 
și contribuția lor la calcularea intensității 
medii a gazelor cu efect de seră a rezervei 
de combustibil se înmulțește cu doi.
Pentru lichidele și combustibilii gazoși din 
surse regenerabile de origine nebiologică, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră se calculează în conformitate cu 
articolul 7d alineatul (1) și contribuția lor 
la calcularea intensității medii a gazelor 
cu efect de seră a rezervei de combustibil 
se înmulțește cu doi.

Or. en

Justificare

Dispozițiile Directivei privind energia din surse regenerabile și ale Directivei privind 
calitatea combustibililor – inclusiv orice politică adoptată privind SIUT – ar trebui să fie 
concordante și aliniate. Prin urmare, avantajul emisiilor de gaze cu efect de seră mai reduse 
ale biocombustibililor „convenționali” în îndeplinirea obiectivului de reducere cu 6 % este 
luat în considerare doar până la 5 % din ponderea lor în rezerva de combustibil și avantajul 
biocombustibililor de generația a doua este înmulțit cu patru și cu doi.

Amendamentul 158
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

directe și indirecte rezultând din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) este de cel puțin 60 % și nu 
depășește 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Justificare

Pragurile reducerii emisiilor, exprimate în termeni relativi (%), precum cele sugerate de 
Comisie, nu oferă suficiente garanții pentru investitori, dat fiind faptul că linia de bază s-ar 
putea modifica în timp. În loc să se stabilească o valoare maximă a emisiilor în termeni 
absoluți – astfel cum sugerează prezentul amendament – ar trebui să existe mai multă 
certitudine în ceea ce privește tipul de investiții asupra cărora industriile ar putea să se 
concentreze. Valoarea de 42 g CO2 eq/MJ utilizată aici corespunde cu linia de bază curentă 
în ceea ce privește o reducere cu 50 % a emisiilor.

Amendamentul 159
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 160
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 161
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 

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

Or. en

Amendamentul 162
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60 %, în cazul biocombustibililor 
produși în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2018. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili.

Or. ro

Amendamentul 163
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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începând cu 1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 164
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 1 iulie 2014 sau înainte de această dată, 
în scopurile menționate la alineatul (1), 
suma emisiilor directe și indirecte de gaze 
cu efect de seră rezultate din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor nu 
depășește 54 g CO2 eq/MJ până la 31 
decembrie 2017 și 42 g CO2 eq/MJ,
începând cu 1 ianuarie 2017. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en

Justificare

La stabilirea valorilor emisiilor în termeni absoluți – astfel cum sugerează prezentul 
amendament – există mai multă certitudine în ceea ce privește tipul de investiții asupra 
cărora ar putea să se concentreze industriile. Valorile 54 și 42 g CO2 eq/MJ utilizate aici 
corespund unei reduceri a emisiilor de aproximativ 35 % și 50 %. Nu există niciun motiv 
pentru a stabili mai devreme cu un an termenul cerinței pentru 2017 privind ponderea de 
50 %, astfel cum sugerează Comisia.

Amendamentul 165
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 31 decembrie 2013 sau înainte de 
această dată, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii ating o 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră de cel puțin 45 % până la 31 
decembrie 2017 și de cel puțin 60 %
începând cu 1 ianuarie 2018.

Or. en

Amendamentul 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 168
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (4a):
„(4) Biocombustibilii și biolichidele din 
țări sau regiuni în care emisiile rezultate 
din schimbarea utilizării terenurilor 
ajung la peste 35 % din emisiile de 
combustibilii fosili (30 g CO2 eq/MJ) 
calculate pentru întreaga țară sau regiune 
în conformitate cu anexa IV partea C 
punctul 7 nu sunt luate în considerare în
sensurile menționate la alineatul (1).”

Or. en

Amendamentul 169
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera bb (nouă)
Directiva 98/70/CE
Articolul 7 b – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se introduce următorul alineat (5a):
Biocombustibilii și biolichidele luate în 
considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) nu sunt produse din deșeuri, 
decât dacă sunt verificate în mod 
independent ca fiind în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor, și anume, prevenirea, 
pregătirea pentru reutilizare și reciclare, 
înainte de regenerarea în scopuri 
energetice, astfel cum prevede Directiva 
2008/98/CE.

Or. en

Amendamentul 170
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu sunt 
produse din materii prime obținute din 
deșeuri decât dacă sunt verificate și 
certificate ca fiind în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor de la articolul 4 din 
Directiva 2008/98/CE, și anume, 
prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și 
reciclare, înainte de regenerarea în 
scopuri energetice.



AM\933726RO.doc 101/189 PE510.481v01-00

RO

În acest scop, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) de stabilire a 
modalităților de verificare și certificare 
independente. Modalitățile sunt adoptate 
până la [1 ianuarie 2016].”

Or. en

Justificare

Deșeurile ar trebui să fie supuse ierarhiei deșeurilor de la articolul 4 din Directiva-cadru 
privind deșeurile – prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclare, înainte ca deșeurile 
să fie regenerate în scopuri energetice – și la verificarea și certificarea independentă a 
conformității, în scopul prevenirii fraudei.

Amendamentul 171
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a): 
„(5a) Materiile prime, utilizate pentru a 
produce biocombustibili și biolichide, nu 
ar trebui să fie luate în considerare în 
sensul menționat la articolul 7a alineatul 
(2) literele (a), (b) și (c) dacă, în anul 
producției materiilor prime, utilizarea 
terenului acoperită de alineatele (4) și (5) 
a fost schimbată în mod considerabil.”

Or. en

Justificare

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
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7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Amendamentul 172
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) sunt fabricate din materii 
prime obținute prin practici sustenabile de 
gestionare a terenurilor care mențin sau 
sporesc stocul de carbon al ecosistemelor, 
protejează biodiversitatea și fertilitatea 
solului și a carbonului provenit din soluri 
organice, evită eroziunea solului, 
promovează conservarea resurselor de 
apă și au un impact minim asupra 
disponibilității și a calității apei și asupra 
echilibrului, nutrienților și a 
mineralelor.”

Or. en

Amendamentul 173
Ivo Belet

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

(ba) la alineatul (7) al doilea paragraf 
prima teză se modifică după cum 
urmează: 
„Comisia va prezenta un raport o dată la 
doi ani Parlamentului European și 
Consiliului privind impactul asupra 
sustenabilității sociale în Uniune și în 
țările terțe al cererii sporite de 
biocombustibil, privind contribuția 
producției de biocombustibil la reducerea 
lipsei de proteine vegetale și privind 
impactul politicii Uniunii referitoare la 
biocombustibilii asupra disponibilității 
produselor alimentare la prețuri 
accesibile, în special pentru populația din 
țările în curs de dezvoltare și cu probleme 
mai mari privind dezvoltarea.”

Or. nl

Amendamentul 174
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Adaptare la metodologia de calcul pentru a lua în considerare estimările SIUT în 
conformitate cu anexa V la Directiva privind calitatea combustibililor nou propusă.

Amendamentul 175
Sabine Wils

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:
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„(1) În sensul articolului 7a și al 
articolului 7b alineatul (2), emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de 
biocombustibili de-a lungul ciclului de 
viață se calculează după cum urmează:
(a) atunci când este stabilită, în anexa IV 
partea A sau partea B, o valoare implicită 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru traiectoria de 
producție și atunci când valoarea el 
pentru biocombustibilii sau biolichidele în 
cauză, calculată în conformitate cu anexa 
V partea C punctul 7, este egală cu sau 
mai mică decât zero, prin utilizarea 
acestei valori implicite; valorile pentru 
emisiile generate de schimbarea indirectă 
a utilizării terenurilor stabilite în anexa V 
se adaugă la valoarea prestabilită 
respectivă;
(b) prin utilizarea valorii efective, 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa IV partea C; valorile 
pentru emisiile generate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor stabilite în 
anexa V se adaugă la valoarea efectivă 
respectivă; 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 IV partea D sau partea E pot fi 
folosite pentru unii factori, iar valorile 
efective, calculate în conformitate cu 
metodologia stabilită în anexa IV partea 
C, pot fi folosite pentru toți ceilalți factori, 
cu excepția valorii eiluc, în cazul căreia 
trebuie utilizate valorile menționate la 
anexa V.”

Or. en

Amendamentul 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner



PE510.481v01-00 106/189 AM\933726RO.doc

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 178
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Amendamentul 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 180
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10a 
privind adaptarea anexei V la progresul 
științific și tehnic, inclusiv prin revizuirea 
valorilor propuse, per grup de culturi,
aferente schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare; 
includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 10a 
privind adaptarea anexei V la progresul 
științific și tehnic, inclusiv prin revizuirea 
valorilor propuse, per grup de culturi,
aferente schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor; introducerea de noi valori la 
niveluri de dezagregare superioare; 
includerea, după caz, de valori 
suplimentare în cazul apariției pe piață a 
unor noi materii prime pentru 
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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.”

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, cu condiția ca 
acestea să încurajeze cercetarea și 
dezvoltarea unor tehnologii inovatoare în 
statele membre și să ia în considerare 
îmbunătățirea necesară a securității 
aprovizionării cu combustibili de tip 
motorină.”

Or. fr

Justificare

Actele delegate pot fi justificate în vederea adaptării anexei V la progresul tehnic și științific. 
Totuși, pentru a evita crearea unei incertitudini care să descurajeze investițiile, trebuie 
subliniat că măsurile prevăzute vor viza, în orice caz, încurajarea cercetării și dezvoltării în 
statele membre și îndeplinirea cerințelor pieței.

Amendamentul 181
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia prezintă un raport până la 31 
decembrie 2014 și ulterior, la fiecare doi 
ani, cu privire la progresul științific și 
tehnic în ceea ce privește evaluarea 
valorilor schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor ale grupului de culturi. 
Raportul este însoțit, după caz, de o 
propunere de a adapta anexa VIII la cele 
mai bune dovezi științifice disponibile, de 
a revizui valorile propuse, per grup de 
culturi, aferente schimbării indirecte a 
utilizării terenurilor, de a introduce noi 
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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.

valori la niveluri de dezagregare superioare 
(adică la nivel de materii prime), de a 
include, după caz, valori suplimentare în 
cazul apariției pe piață a unor noi materii 
prime pentru biocombustibili și de a 
elabora factori pentru materiile prime 
obținute din materiale celulozice și din 
materiale ligno-celulozice de origine 
nealimentară.

Or. en

Amendamentul 182
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt luate în considerare la determinarea conformității cu 
criteriile privind reducerile de emisii de gaze cu efect de seră din Directiva 98/70/CE.
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Amendamentul 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 184
Andrzej Grzyb

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Amendamentul 185
António Fernando Correia de Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia face o propunere, după caz, de 
adaptare a anexei IV la cele mai bune 
dovezi științifice disponibile, inclusiv prin 
adăugarea unor valori pentru alte căi de 
producție a biocombustibililor pentru 
aceleași materii prime sau pentru altele și 
prin modificarea metodologiei stabilite în 
partea C.

Or. en

Amendamentul 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 7a alineatul (5), articolul 7b 
alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 7d 
alineatul (5), articolul 8a alineatul (3) și 
articolul 10 alineatul (1) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
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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. 
Respectivul termen se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

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. 
Respectivul termen se prelungește cu 2 luni 
la inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 98/70/CE
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Articolul 11 alineatul (4) se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 193
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)
2009/28/CE
Articolul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. sv

Justificare

Acest amendament vizează stimulente pentru piață pentru a promova biocombustibilii 
avansați.

Amendamentul 194
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul 1 (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(oa) Biocombustibilii avansați produși 
cu ajutorul tehnologiilor sunt 
biocombustibili obținuți în general din 
materii prime alimentare/furajere precum 
deșeuri și reziduuri (adică, paie de 
cereale, deșeuri municipale), culturi 
nealimentare (adică, iarbă, miscanthus) și 
alge. Majoritatea tehnologiilor sunt la o 
scară-pilot sau în proces de dezvoltare 
tehnologică.”

Or. en

Amendamentul 195
Giles Chichester

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

Or. en

Amendamentul 196
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Justificare

Ar trebui ca fiecare stat membru să decidă în care sector al economiei doresc să acționeze 
pentru a atinge obiectivul general stabilit de Directiva privind energia din surse regenerabile.

Amendamentul 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 198
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a asigura conformitatea cu „Pentru a asigura conformitatea cu 
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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).”

obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse 
pe bază de ulei vegetal și etanol din zahar, 
de culturi de cereale sau de alte culturi 
bogate în amidon 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

Biocombustibilii au un efect de levier asupra inovării în domeniile biotehnologiei și al chimiei 
vegetale. Prin urmare, trebuie încurajate cercetarea și dezvoltarea în toate sectoarele cu 
potențial ridicat, inclusiv în sectorul industriei fermentative.

Amendamentul 199
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse 
pe bază de culturi de cereale și de alte 
culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase, 
precum și din materiale celulozice sau 
ligno-celulozice alimentare, altele decât 
deșeurile sau reziduurile, nu depășesc 
cantitatea de energie care corespunde 
contribuției maxime, astfel cum se prevede 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d).

Or. en
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Amendamentul 200
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și a biolichidelor 
produse pe bază de plante oleaginoase nu 
trebuie să depășească 4 % din 10 %, 
determinat astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d).

Or. sv

Justificare

Dacă un număr mai mic de culturi va fi acoperit de limită, limita va fi, în consecință, redusă.

Amendamentul 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura conformitatea cu 
obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse 
pe bază de culturi de cereale și de alte 
culturi bogate în amidon, de culturi de 

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 
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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).

plante zaharoase, de plante oleaginoase sau 
alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri nu depășesc cantitatea de energie 
care corespunde contribuției maxime, astfel 
cum se prevede la articolul 3 alineatul (4) 
litera (d).

Or. en

Amendamentul 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a fi eficientă, limita biocombustibililor produși din culturi alimentare și culturi 
energetice dedicate ar trebui să ia în calcul atât obiectivele Directivei 2009/28/CE, cât și cele 
ale Directivei 98/70/CE. Această limitare ar trebui să garanteze faptul că niciun efect negativ 
suplimentar determinat de conflictul dintre combustibili și produse alimentare nu este 
stimulat de obiectivele și subvențiile din partea UE.

Amendamentul 203
Fiona Hall
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (1) se adaugă următorul 
al treilea paragraf:
„Nu mai târziu de 31 decembrie 2014, 
Comisia stabilește norme prin intermediul 
unor acte delegate, de exceptare de la 
dispozițiile articolului 3 alineatul (4) litera 
(d) a biocombustibililor produși din 
cereale specifice sau alte culturi bogate în 
amidon, culturi de plante zaharoase și de 
plante oleaginoase care aplică măsuri 
suficiente de atenuare a SIUT în procesul 
lor de producție pentru a compensa 
factorii lor SIUT. Aceste măsuri de 
atenuare pot include utilizarea de 
coproduse și eficiența producției, atât 
timp cât îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 17 alineatul (2) din prezenta 
directivă.”

Or. en

Justificare

Biocombustibilii de prima generație produși din culturi alimentare pot atenua emisiile lor 
legate de SIUT și îndeplinesc pragurile de emisii de gaze cu efect de seră stabilite în 
Directiva 2009/28/CE prin măsuri de atenuare a acestei utilizări a coproduselor. Normele de 
exceptare de la acești biocombustibili sustenabili ar trebui stabilite de Comisie.

Amendamentul 204
Kent Johansson

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

(ba) la alineatul (1) se adaugă următorul 
al treilea paragraf:
„Nu mai târziu de 31 decembrie 2014, 
Comisia stabilește norme prin intermediul 
unor acte delegate, de exceptare de la 
dispozițiile articolului 3 alineatul (4) litera 
(d) a biocombustibililor produși din 
cereale specifice sau alte culturi bogate în 
amidon, culturi de plante zaharoase și de 
plante oleaginoase care aplică măsuri 
suficiente de reducere a SIUT precum 
utilizarea coproduselor, creșterea 
randamentului recoltelor, eficiența 
producției și creșterea de culturi pe 
terenuri abandonate, atât timp cât 
îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 
17 alineatul (2) din prezenta directivă.”

Or. en

Justificare

Biocombustibilii de prima generație produși din culturi alimentare pot atenua emisiile lor 
legate de SIUT și îndeplinesc pragurile de emisii de gaze cu efect de seră stabilite în 
Directiva 2009/28/CE prin măsuri de atenuare a acestei utilizări a coproduselor. Normele de 
exceptare de la acești biocombustibili sustenabili ar trebui stabilite de Comisie.

Amendamentul 205
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. sv

Justificare

Pentru a crea stimulente în vederea trecerii pieței la biocombustibili avansați, ar trebui să se 
stabilească un obiectiv ferm pentru promovarea unei strategii sustenabile privind 
biocombustibilii din Europa.

Amendamentul 206
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) după primul paragraf se introduc 
următoarele paragrafe:
„În 2020, cel puțin 3 % din consumul 
final de energie în sectorul transporturilor 
este acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.
În 2025, cel puțin 5 % din consumul final 
de energie în sectorul transporturilor este 
acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.”

Or. da

Justificare

Modifică amendamentul prezentat de raportor, dl Vidal-Quadras, introducând un punct nou 
(-i) după articolul 2 alineatul (2) litera (c) primul paragraf din propunerea Comisiei. 

Amendamentul 207
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – subpunctul i (nou)



AM\933726RO.doc 127/189 PE510.481v01-00

RO

Directiva 2009/28/CE
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 208
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) după primul paragraf se introduce un 
nou prim paragraf:
„Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei electrice din surse 
regenerabile utilizată în sectorul 
transporturilor în 2020 reprezintă cel 
puțin 2 % din consumul final de energie 
în transporturi în statul membru 
respectiv.”

Or. en
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Amendamentul 209
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – punctul –i (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) după primul paragraf se introduce 
următorul paragraf:
„Contribuția adusă de biocombustibilii 
avansați este de cel puțin 2 % din 
consumul final de energie în sectorul 
transporturilor în 2020.”

Or. en

Amendamentul 210
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(a) denominatorul este egal cu 80 % din 
cantitatea totală de energie consumată 
pentru transporturi în sensul primului 
paragraf, pentru care se iau în 
considerare numai benzina, motorina, 
biocombustibilii consumați în transportul 
rutier și feroviar și energia electrică;”

Or. en
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Amendamentul 211
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) la litera (b) se adaugă următoarea teză: (i) la litera (b) se adaugă următoarele teze:

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

„o cantitate de energie corespunzătoare 
eficienței energetice și măsurilor de 
economisire a energiei luate de statele 
membre sunt, de asemenea, luate în 
considerare; această liniuță nu aduce 
atingere articolului 17 alineatul (1) 
litera (a) sau articolului 3 alineatul (4) 
litera (d);”

Or. en

Amendamentul 212
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul 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. en

Amendamentul 213
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul ia (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) litera (c) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(c) pentru calcularea contribuției 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile și consumate de toate tipurile 
de vehicule electrice în sensul literelor (a) 
și (b), statele membre pot alege să 
folosească, fie ponderea medie de energie 
electrică din surse regenerabile în cadrul 
Uniunii, fie ponderea de energie electrică 
din surse regenerabile din propria țară, 
măsurată cu doi ani înainte de anul în 
cauză. În plus, pentru calcularea 
cantității de energie electrică din surse 
regenerabile consumate de toate tipurile 
de autovehicule, acest consum este 
considerat ca fiind de cinci ori conținutul 
energetic al energiei electrice provenite 
din surse regenerabile consumate.

Or. en

Justificare

Utilizarea energiei electrice din surse regenerabile la toate autovehiculele din sectorul 
transporturilor poate contribui la un sector al transporturilor mai sustenabil. Autovehiculele 
pot oferi soluții pentru provocările din sectorul transporturilor, dat fiind faptul că sunt cu 
mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât vehiculele cu motoare cu combustie. În 
același timp, autovehiculele pot avea un rol important în alte sectoare ale energiei din surse 
regenerabile ca potențial de stocare a energiei electrice.

Amendamentul 214
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul ia (nou)
2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 215
Giles Chichester

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.

Or. en

Amendamentul 216
András Gyürk, Alajos Mészáros
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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.

Or. en

Amendamentul 217
Angelika Niebler

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

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

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 218
Jens Rohde

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

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase 
nu trebuie să fie mai mare de 7,5 %, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020. Ponderea energiei 
din biocombustibilii produși din cereale și 
alte culturi bogate în amidon și culturi de 
plante zaharoase este de 8 % din 
consumul final de energie din sectorul 
benzinei în 2020.

Or. en
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Justificare

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Amendamentul 219
Sabine Wils

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

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase, 
precum și din materiale celulozice sau 
ligno-celulozice nealimentare, altele decât 
deșeurile sau reziduurile, nu trebuie să fie 
mai mare de 4 %, ponderea estimată la 
sfârșitul anului 2011, din consumul final de 
energie în transporturi în 2020.

Or. en

Amendamentul 220
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Prin urmare, trebuie încurajate cercetarea și dezvoltarea în toate sectoarele cu potențial 
ridicat, fie prin sistemul conținutului energetic, fie prin stabilirea unor obiective secundare 
privind amestecul care conferă investitorilor vizibilitate și o activitate viabilă, în funcție de 
maturitatea sectoarelor.

Amendamentul 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși din culturi alimentare și culturi 
energetice dedicate nu trebuie să fie mai 
mare de 5 %, ponderea estimată la sfârșitul 
anului 2011, din consumul final de energie 
în transporturi în 2020.
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Or. en

Justificare

Pentru a depăși concurența alimente/furaje cauzată de politicile privind biocombustibilii și a 
reduce impactul utilizării terenurilor și a apelor, limita de 5 % pentru biocombustibilii 
convenționali ar trebui să se aplice nu doar culturilor alimentare, ci ar trebui să includă și 
culturile energetice dedicate (sau culturile nealimentare). Pentru o limitare eficientă a 
consumului de biocombustibili și biolichide produse pe terenuri, nicio subvenție sau sprijin 
financiar nu ar trebui să fie acordat producției lor peste limita stabilită în această propunere.

Amendamentul 222
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de culturi de cereale și de 
alte culturi bogate în amidon, de culturi de 
plante zaharoase și de plante oleaginoase 
nu trebuie să fie mai mare de 3 %, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 2011, 
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. en

Justificare

Cât timp propunerea originală a Comisiei nu încearcă să limiteze biocombustibilii din prima 
generație înainte de 2020 și nu reușește să transmită investitorilor semnalul potrivit, acest 
amendament vizează, dimpotrivă, să promoveze inovarea în transmiterea semnalului că 
biocombustibilii pe bază de alimente trebuie să fie progresiv înlocuiți cu alte mijloace de 
transport și combustibili. Utilizarea biocombustibililor pe bază de alimente ar trebui, prin 
urmare, să fie redusă treptat din ponderea actuală (2010) de 4,7 % în sectorul transporturilor 
la 3 %, în 2020.
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Amendamentul 223
Kent Johansson

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

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de plante oleaginoase nu 
trebuie să fie mai mare de 3 %, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011, din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020.

Or. en

Justificare

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Amendamentul 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

energiei generate de biocombustibilii
avansați nu trebuie să fie mai mică de 2 %
din consumul final de energie în 
transporturi în 2020.

Or. en

Amendamentul 225
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Energia din biocombustibili și biolichide 
nu depășește contribuțiile prevăzute la 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 226
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de plante oleaginoase nu 
trebuie să fie mai mare de 4 % din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020.

Or. sv

Justificare

Prin acest amendament se exclude etanolul de la limita de 5 %.

Amendamentul 227
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) se adaugă următoarea literă (da):
„(da) Ponderea energiei din 
biocombustibilii produși din materiile 
prime enumerate în anexa IX este de cel 
puțin 2,5 % din consumul final de energie 
în sectorul transporturilor în 2020 și 
ponderea de energie din biocombustibilii 
produși din culturi nu este mai mare de 
7,5 % din consumul final de energie din 
sectorul motorinei și al benzinei în 2020.”

Or. en
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Amendamentul 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se adaugă alineatul (4a):
„(4a) Pentru atingerea obiectivului 
stabilit la alineatul (4a) al acestui articol, 
fiecare stat membru reduce consumul de 
energie cu cel puțin 15 % comparativ cu 
cel din sectorul transporturilor în 2008.
La un an de la data adoptării [un an de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive], fiecare stat membru publică și 
îi transmite Comisiei un document 
previzional precizând măsurile și acțiunile 
de întreprins pentru respectarea acestui 
alineat.”

Or. en
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Amendamentul 230
Sabine Wils

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) Până la [un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
face recomandări privind măsurile 
suplimentare pe care le poate lua statul 
membru pentru a promova și a încuraja 
eficiența energetică și reducerea 
consumului de energie în sectorul 
transporturilor. Recomandările includ 
estimări ale cantității de energie care 
poate fi economisită prin punerea în 
aplicare a fiecăreia dintre măsurile 
respective. Cantitatea de energie 
corespunzătoare măsurilor puse în 
aplicare de un stat membru este luată în 
considerare în sensul calculului 
menționat la litera (b).”

Or. en

Amendamentul 231
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se adaugă următorul alineat (4a):
„(4a) Statele membre pot atinge, total sau 
parțial, ponderea de energie din 
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biocombustibilii produși din cereale și alte 
culturi bogate în amidon, culturi de plante 
zaharoase, culturi de plante oleaginoase 
și alte culturi energetice cultivate pe 
terenuri prin creșterea energiei 
regenerabile non-biomasă cu energie 
eoliană, solară, geotermală sau 
maremotrică, dacă sunt suplimentare 
proiectărilor cuprinse în planurile lor 
naționale de acțiune privind energia din 
surse regenerabile notificate în temeiul
articolului 4 alineatul (2).”

Or. en

Amendamentul 232
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 alineatul (3), după litera 
(b), se adaugă următoarea literă (b):
„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 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).”

Or. en

Amendamentul 233
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraf nou 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 4 alineatul (3), după litera 
(b), se adaugă următoarea literă (b):
„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 (4) ultimul paragraf.”

Or. en

Amendamentul 234
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„Contribuția adusă de:
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
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IX poate fi adaptată la progresul științific 
și tehnic, cu scopul de a garanta o punere 
în aplicare corectă a normelor de calcul 
stabilite în prezenta directivă. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 25 litera (b) 
privind lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX”.

Or. lv

Amendamentul 235
Bendt Bendtsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
„(e) Contribuția adusă de:
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
științific și tehnic, cu scopul de a garanta 
o punere în aplicare corectă a normelor 
de calcul stabilite în prezenta directivă. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
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litera (b) privind lista materiilor prime 
prevăzute în anexa IX”.

Or. da

Amendamentul 236
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) se adaugă următoarea literă (e): eliminat
Contribuția adusă de:
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din 
anexa IX se consideră a fi egală cu de 
două ori conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat 
pentru a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX poate fi adaptată la progresul 
științific și tehnic, cu scopul de a garanta 
o punere în aplicare corectă a normelor 
de calcul stabilite în prezenta directivă. 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25 
litera (b) privind lista materiilor prime 
prevăzute în anexa IX”.

Or. de
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Justificare

Din punct de vedere statistic, contabilizarea multiplă este considerată dificilă, întrucât 
generează biocombustibili „virtuali”, punând astfel sub semnul întrebării obiectivele 
climatice ale UE pentru 2020. Propunerea Comisiei Europene induce publicul în eroare în 
ceea ce privește contribuția reală a biocombustibililor avansați, care nu reprezintă decât ¼ 
din volumul aparent. Contabilizarea multiplă ar genera, așadar, o creștere a combustibililor 
fosili în sectorul transportului din UE.

Amendamentul 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția adusă de: biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa IX 
contribuie cu 3 % din obiectivul constând 
într-o pondere de 10 % a energiei din 
surse regenerabile din consumul de 
energie în sectorul transporturilor din 
fiecare stat membru până în 2020.

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

În 2016, statele membre prezintă prin 
documente că 0,5 % din obiectivul privind 
o pondere de 10 % a energiei din surse 
regenerabile din consumul de energie în 
sectorul transporturilor din fiecare stat 
membru constă în biocombustibili produși 
din materiile prime enumerate în anexa 
IX partea A și lichide și combustibili 
gazoși din surse regenerabile de origine 
nebiologică.

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

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de anexa IX partea A.

(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de
patru ori conținutul lor energetic.

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

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de punctele (i) - (iii).
Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul științific și 
tehnic, cu scopul de a garanta o punere în 
aplicare corectă a normelor de calcul 
stabilite în prezenta directivă. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 litera (b) 
privind lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX.

Or. en

Amendamentul 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția adusă de: Începând cu 2018, contribuția adusă de 
biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în anexa IX, care 
dovedesc că îndeplinesc criteriile de 
sustenabilitate raportate în 
considerentul 7, se consideră a fi egală cu
de două ori conținutul lor energetic. O 
evaluare științifică prealabilă a 
sustenabilității lor reale va fi inclusă în 
raportul emis de CE până la finalul 
anului 2017 în conformitate cu articolul 3 
din propunerea curentă.

(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa IX 
se consideră a fi egală cu de patru ori 

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de anexa IX.
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conținutul lor energetic;

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

(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de punctele (i) - (iii).

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

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă a biocombustibililor avansați fără o evaluare prealabilă cu privire la 
riscurile asupra meritelor lor de promovare a unei piețe a cărei sustenabilitate este încă 
incertă. Prin urmare, CE i se solicită să realizeze până la sfârșitul anului 2017 o analiză 
specifică și o evaluare a meritelor biocombustibililor avansați, pentru a promova doar 
biocombustibilii avansați care asigură sustenabilitatea de mediu și socială, precum și 
respectarea ierarhiei deșeurilor și utilizarea optimă a resurselor.

Amendamentul 239
Fiona Hall

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

Contribuția adusă de: În 2020, o pondere de cel puțin 4 % din 
consumul final de energie în sectorul 
transporturilor este atinsă de autovehicule 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) 
litera (c) și din energia produsă din 
biocombustibili avansați, astfel cum este 
stabilit în anexa XI.

(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.
Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de punctele (i) - (iii).

Statele membre se asigură că materiile 
prime nu sunt modificate intenționat pentru 
a fi vizate de paragraful anterior.

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

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

Or. en

Justificare

În realitate, contabilizarea multiplă nu înseamnă atingerea obiectivelor stabilite în 
Directiva 2009/28/CE, dat fiind faptul că volumele necesare pentru a satisface cererea nu 
sunt produse de facto și, prin urmare, ar putea conduce la creșterea consumului de 
combustibili fosili.
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Amendamentul 240
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.

Or. en

Amendamentul 241
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția adusă de: eliminat
(i) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea A din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de patru ori 
conținutul lor energetic;
(ii) biocombustibilii obținuți din materiile 
prime enumerate în partea B din anexa 
IX se consideră a fi egală cu de două ori
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conținutul lor energetic;
(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.

Or. en

Amendamentul 242
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combustibilii lichizi și gazoși de 
origine nebiologică obținuți din surse 
regenerabile se consideră a fi egală cu de 
patru ori conținutul lor energetic.

eliminat

Or. en

Justificare

După cum se prevede la articolul 1, sfera de aplicare a Directivei privind energia din surse 
regenerabile „stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile”. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru a deschide prezenta directivă 
combustibililor produși din materii prime din energie din surse neregenerabile.

Amendamentul 243
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

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

Materialele care au fost modificate 
intenționat pentru a fi considerate deșeuri 
nu sunt vizate de punctele (i)-(iii). Statele 
membre asigură că, atunci când sunt 
detectate fraude, se iau măsuri 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 244
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea energiei generate de 
biocombustibilii obținuți din materii 
ligno-celulozice trebuie să fie 1 % din 
consumul final de energie în transporturi 
în 2020;

Or. fr

Amendamentul 245
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ponderea energiei generate de 
biocombustibilii obținuți din materiile 
enumerate în anexa IX partea A trebuie 
să fie cel puțin 2 % din consumul final de 
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energie în transporturi în 2020;

Or. fr

Amendamentul 246
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2020, cel puțin 2 % din consumul final 
de energie în sectorul transporturilor este 
acoperit din energie obținută din 
biocombustibili avansați.

Or. en

Amendamentul 247
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană propune 
Parlamentului European și Consiliului 
soluții armonizate privind problemele în 
legătură cu fraudele la dubla calculare 
care rezultă din aplicarea 
necorespunzătoare a criteriilor prevăzute 
la litera (e).

Or. fr
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Amendamentul 248
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
Directiva 98/70/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Lista materiilor prime prevăzute în anexa 
IX poate fi adaptată la progresul științific și 
tehnic, cu scopul de a garanta o punere în 
aplicare corectă a normelor de calcul 
stabilite în prezenta directivă. Această 
reexaminare trebuie să acorde cea mai 
mare atenție investițiilor efectuate de 
întreprinderi în conformitate cu legislația 
actuală și de necesitatea lor de a obține o 
rentabilitate a investițiilor. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 litera (b) 
privind lista materiilor prime prevăzute în 
anexa IX.

Or. fr

Amendamentul 249
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\933726RO.doc 155/189 PE510.481v01-00

RO

încurajeze cercetarea și dezvoltarea de 
tehnologii inovatoare în statele membre și 
să ia în calcul îmbunătățirea necesară a 
securității aprovizionării cu combustibili 
de tip motorină.

Or. fr

Amendamentul 250
Sabine Wils

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 următoarea literă (ea):
(ea) pentru calcularea contribuției 
energiei electrice produse din surse 
regenerabile de energie și consumate în 
toate tipurile de transporturi feroviare în 
sensul literelor (a) și (b), statele membre 
pot alege să folosească, fie ponderea 
medie de energie electrică din surse 
regenerabile de energie în cadrul 
comunității, fie ponderea de energie 
electrică din surse regenerabile din 
propria țară. În plus, pentru calcularea 
cantității de energie electrică din surse 
regenerabile consumate în toate tipurile 
de transporturi feroviare, acest consum 
este considerat ca fiind de 2,5 ori 
conținutul energetic al energiei electrice 
provenite din surse regenerabile 
consumate.

Or. en

Justificare

Utilizarea energiei electrice din surse regenerabile în sectorul feroviar ar trebui stimulată și 
ar trebui să reflecte un nivel mai mare de eficiență energetică.
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Amendamentul 251
Sabine Wils

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) Până la [un an de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
face recomandări privind măsurile 
suplimentare pe care le poate lua statul 
membru pentru a promova și a încuraja 
eficiența energetică și pentru a reduce 
consumul de energie în sectorul 
transporturilor. Recomandările includ 
estimări ale cantității de energie care 
poate fi economisită prin punerea în 
aplicare a fiecăreia dintre măsurile 
respective. Cantitatea de energie 
corespunzătoare măsurilor puse în 
aplicare de un stat membru este luată în 
considerare în sensul calculului 
menționat la litera (b).”

Or. en

Amendamentul 252
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 253
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la articolul 4 se adaugă 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 conformitate cu articolul 3 
alineatul (4a).”

Or. en

Amendamentul 254
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) la articolul 4 se adaugă următorul 
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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 (4) primul 
paragraf.”

Or. en

Amendamentul 255
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
(1) Indiferent dacă materiile prime au fost 
cultivate pe teritoriul Uniunii sau în afara 
acesteia, energia produsă din 
biocombustibili și biolichide este luată în 
considerare pentru scopurile menționate 
la literele (a), (b) și (c) numai în cazul în 
care sunt îndeplinite criteriile de 
durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6):
(a) măsurarea respectării cerințelor 
prezentei directive în ceea ce privește 
obiectivele naționale;
(b) măsurarea respectării obligațiilor 
referitoare la energia din surse 
regenerabile;
(c) eligibilitatea privind sprijinul
financiar pentru consumul de 
biocombustibili și biolichide.

Or. en
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Justificare

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Amendamentul 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 257
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) este de cel puțin 60 %, în 
cazul biocombustibililor și al biolichidelor 
produse în toate instalațiile aflate în 
funcțiune. O instalație este „în funcțiune” 
atunci când a avut loc producția fizică de 
biocombustibili și biolichide.

Or. en

Amendamentul 258
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 98/70/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) este de cel puțin 60 %, în 
cazul biocombustibililor și al biolichidelor 
produse în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2018. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili și 
biolichide.

Or. ro
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Amendamentul 259
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor și 
a biolichidelor luate în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60 %. O instalație este „în 
funcțiune” atunci când a avut loc producția 
fizică de biocombustibili și biolichide.

Or. en

Amendamentul 260
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menționate la
alineatul (1) este de cel puțin 50 %, în 
cazul biocombustibililor și al biolichidelor 
produse în instalații care vor intra în 
funcțiune după 1 iulie 2014. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili și 
biolichide.
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Or. fr

Justificare

Un prag minim de 60 % este prea ridicat și va descuraja cercetarea și investițiile în căi 
inovatoare de producție a biocombustibililor avansați, reducând totodată potențialul de 
industrializare și, prin urmare, posibilitățile de atenuare a schimbărilor climatice, prin 
amestecul de combustibili.

Amendamentul 261
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Suma emisiilor de gaze cu efect de seră 
directe și indirecte rezultând din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor luate
în considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1) este de cel puțin 60 % și nu 
depășește 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Justificare

Pragurile reducerii de emisii exprimate în termeni relativi (%) precum cele sugerate de 
Comisie nu oferă suficiente garanții pentru investitori, dat fiind faptul că linia de bază s-ar 
putea modifica în timp. În loc să se stabilească o valoare maximă a emisiilor în termeni
absoluți – astfel cum sugerează prezentul amendament – ar trebui să existe mai multă 
certitudine în ceea ce privește tipul de investiții asupra cărora industriile ar putea să se 
concentreze.

Amendamentul 262
Sabine Wils
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 – litera a
Directiva 2009/28/CE
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 263
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 1 iulie 2014 sau înainte de această dată, 
în scopurile menționate la alineatul (1), 
suma emisiilor directe și indirecte de gaze 
cu efect de seră rezultate din utilizarea 
biocombustibililor și a biolichidelor nu 
depășește 54 g CO2 eq/MJ până la 31 
decembrie 2016 și 42 g CO2 eq/MJ,
începând cu 1 ianuarie 2017. O instalație 
este „în funcțiune” atunci când a avut loc 
producția fizică de biocombustibili și 
biolichide.

Or. en
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Justificare

La stabilirea valorilor emisiilor în termeni absoluți – astfel cum sugerează prezentul 
amendament – există mai multă certitudine în ceea ce privește tipul de investiții asupra 
cărora ar putea să se concentreze industriile. Valorile 54 și 42 g CO2 eq/MJ utilizate aici 
corespund unei reduceri a emisiilor de aproximativ 35 % și 50 %. Nu există niciun motiv 
pentru a stabili mai devreme cu un an termenul cerinței pentru 2017 privind ponderea de 
50 %, astfel cum sugerează Comisia.

Amendamentul 264
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 31 decembrie 2013 sau înainte de 
această dată, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și 
biolichidele trebuie să atingă o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 45 % până la 31 decembrie 2017 și 
de cel puțin 60 % începând cu 1 ianuarie 
2018 și ulterior.

Or. en

Amendamentul 265
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul instalațiilor care erau în funcțiune 
la 1 iulie 2014 sau înainte de această dată, 
în scopurile menționate la alineatul (1), 

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

biocombustibilii și biolichidele trebuie să 
atingă o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră de cel puțin 35 % până la 31 
decembrie 2017 și de cel puțin 45 %
începând cu 1 ianuarie 2018.

Or. ro

Amendamentul 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 268
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (4a):
„(4a) Biocombustibilii și biolichidele din 
țări sau regiuni în care emisiile rezultate 
din schimbarea utilizării terenurilor au o 
pondere mai mare de 35 % din emisiile de 
combustibilii fosili (30 g CO2 eq/MJ) 
calculate pentru întreaga țară sau regiune 
în conformitate cu anexa IV partea C 
punctul 7 nu sunt luate în considerare în 
sensurile menționate la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c).”

Or. en

Amendamentul 269
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
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în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu sunt 
produse din materii prime obținute din 
deșeuri decât dacă sunt verificate și 
certificate ca fiind în conformitate cu 
ierarhia deșeurilor din articolul 4 din 
Directiva 2008/98/CE, și anume, 
prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și 
reciclare, înainte de regenerarea în 
scopuri energetice.
În acest scop, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 litera (b) de stabilire a
modalităților de verificare și certificare 
independente. Modalitățile sunt adoptate 
până la [1 ianuarie 2016].”

Or. en

Justificare

Deșeurile ar trebui să fie supuse ierarhiei deșeurilor de la articolul 4 din Directiva-cadru 
privind deșeurile – prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclare, înainte ca deșeurile 
să fie regenerate în scopuri energetice – și la verificarea și certificarea independentă a 
conformității pentru prevenirea fraudei.

Amendamentul 270
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Materiile prime, utilizate pentru a 
produce biocombustibili și biolichide, nu 
ar trebui să fie luate în considerare în 
sensul menționat la alineatul (1) literele 
(a), (b) și (c) dacă, în anul producției 
materiei prime, utilizarea terenului 
acoperită de alineatele (4) și (5) a fost 
schimbată în mod considerabil.”
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Justificare

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Amendamentul 271
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 introduce următorul alineat (5):
„(5a) Biocombustibilii și biolichidele luate 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu sunt 
produse din deșeuri, decât dacă sunt 
verificate în mod independent ca fiind în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor, și 
anume, prevenirea, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclare, înainte de 
regenerarea în scopuri energetice, astfel 
cum prevede Directiva 2008/98/CE.”

Or. en

Justificare

Deșeurile ar trebui să fie supuse ierarhiei deșeurilor de la articolul 4 din Directiva-cadru 
privind deșeurile care impune prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclare, înainte 
ca deșeurile să fie regenerate în scopuri energetice (adică biocombustibili și biolichide). În 
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plus, este necesară verificarea independentă a conformității.

Amendamentul 272
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat (5a):
„(5a) Materiile prime utilizate pentru 
biocombustibili și biolichide în sensurile 
menționate la alineatul (1) sunt fabricate 
din materii prime obținute prin practici 
sustenabile de gestionare a terenurilor 
care mențin sau sporesc stocul de carbon 
al ecosistemelor, protejează 
biodiversitatea și fertilitatea solului și a 
carbonului provenit de la soluri organice, 
evită eroziunea solului și promovează 
conservarea resurselor de apă, a calității 
apei, a nivelurilor nutrienților și a 
echilibrelor minerale.”

Or. en

Amendamentul 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(6) Biocombustibilii și biolichidele luate 
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în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) obținute 
din materiile prime agricole cultivate în 
Uniune, în conformitate cu cerințele și 
standardele în temeiul dispozițiilor 
menționate pentru schemele de sprijin 
direct pentru fermieri în temeiul politicii 
agricole comune și de stabilire a anumitor 
scheme de sprijin pentru fermieri și în 
conformitate cu cerințele minime privind 
bunele condiții agricole și de mediu 
definite în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 
2009, sunt în conformitate cu criteriile de 
sustenabilitate prevăzute la articolul 17 
alineatele (3) și (5).”

Or. en

Amendamentul 274
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 18 se introduce 
următorul paragraf după alineatul (3a):
„(3a) Comisia se asigură că obligațiile și 
măsurile privind verificarea respectării 
criteriilor de durabilitate pentru 
biocombustibili și biolichide, în special în 
cazul biocombustibililor și al biolichidelor 
importate, sunt aplicate corect.
În acest scop, Comisia
- încheie acorduri comerciale între 
comunitate și acele țări terțe care 
stipulează obligativitatea respectării 
criteriilor de durabilitate pentru 
biocombustibili și biolichide, care 
corespund dispozițiilor din prezenta 
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directivă,
- supraveghează în special ajutoarele de 
stat/subvențiile acordate în țările terțe 
pentru biocombustibili și biolichide și, 
dacă este necesar, inițiază procedurile 
adecvate în caz de utilizare neloială a 
acestora, 
- pune în aplicare măsurile de 
reciprocitate în ceea ce privește 
reglementările de import-export și 
procedurile vamale pentru biocombustibili 
și bioclichide”.

Or. de

Justificare

Comisia trebuie să se asigure că măsurile de verificare a respectării criteriilor de 
durabilitate sunt aplicate corect și că dispozițiile privind criteriile de durabilitate fac parte 
din acordurile comerciale. Ajutoarele de stat/subvențiile acordate în țările terțe trebuie 
revizuite pentru a evita denaturări ale concurenței și a nu periclita producția UE. În același 
timp, trebuie asigurată reciprocitatea în ceea ce privește reglementările în materie de import-
export și procedurile vamale.

Amendamentul 275
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5 b (nou)
Directiva 2009/28/CE
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. La articolul 18 alineatul (4), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
(4) Comunitatea încheie acorduri 
bilaterale sau multilaterale cu țări terțe, 
care să cuprindă dispoziții privind criterii 
de durabilitate corespunzătoare celor din 
prezenta directivă. În cazul în care 
Comunitatea a încheiat acorduri care 
conțin dispoziții care reglementează 
aspecte incluse în criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 17 alineatele (2)-(5), 
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Comisia poate decide ca acele acorduri să 
demonstreze că biocombustibilii și 
biolichidele care s-au obținut din materii 
prime cultivate în țările respective 
respectă criteriile de durabilitate în cauză. 
După încheierea acestor acorduri, se 
acordă o atenție deosebită măsurilor luate 
pentru conservarea zonelor care oferă 
ecosistemelor servicii de bază în situații 
critice (de exemplu protecția bazinelor 
hidrografice și combaterea eroziunilor), 
protecția solului, a apei și a aerului, 
schimbările indirecte ale utilizării 
terenurilor, reabilitarea terenurilor 
degradate, evitarea consumului excesiv de 
apă în zonele sărace în resurse de apă, 
precum și măsurilor referitoare la 
aspectele menționate la articolul 17 
alineatul (7) al doilea paragraf.

Or. de

Justificare

Acordurile bilaterale sau multilaterale cu țări terțe trebuie să cuprindă dispoziții privind 
criteriile de durabilitate care să corespundă celor din prezenta directivă. Doar astfel poate fi 
asigurat faptul că sunt respectate obligațiile impuse în special importurilor de 
biocombustibili și biolichide.

Amendamentul 276
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide ca sistemele 
internaționale sau naționale voluntare de 
stabilire a standardelor de producție a 
produselor obținute din biomasă să conțină 
date exacte în sensul articolului 17 

Comisia decide ca sistemele internaționale 
sau naționale voluntare de stabilire a 
standardelor de producție a produselor 
obținute din biomasă să conțină date exacte 
în sensul articolului 17 alineatul (2) sau să 
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alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili sau de biolichide 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 alineatele (3) - (5). Comisia 
poate decide ca aceste sisteme să conțină 
date exacte în scopul informării privind 
măsurile luate pentru conservarea zonelor 
care oferă servicii ecosistemice de bază în 
situații critice (cum ar fi protecția bazinelor 
de recepție și controlul eroziunii) în 
materie de protecție a solului, apei și 
aerului, readucerea la starea inițială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum și privind aspectele 
menționate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaște, 
de asemenea, zonele pentru protecția 
ecosistemelor sau a speciilor rare, 
amenințate sau pe cale de dispariție, 
recunoscute prin acorduri internaționale 
sau incluse pe listele elaborate de 
organizații interguvernamentale sau de 
Uniunea Internațională pentru Conservarea 
Naturii, în sensul articolului 17 alineatul 
(3) litera (b) punctul (ii).

demonstreze că loturile de biocombustibili 
sau de biolichide respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 
alineatele (3)-(5a) sau ca niciun material 
să nu fie modificat în mod intenționat 
astfel încât expedierea sau o parte a 
acesteia să fie acoperită de articolul 3 
alineatul (4) litera (e) punctele (i)-(iii). 
Comisia poate decide ca aceste sisteme să 
conțină date exacte în scopul informării 
privind măsurile luate pentru conservarea 
zonelor care oferă servicii ecosistemice de 
bază în situații critice (cum ar fi protecția 
bazinelor de recepție și controlul eroziunii) 
în materie de protecție a solului, apei și 
aerului, readucerea la starea inițială a 
solurilor degradate, evitarea consumului 
excesiv de apă în zonele sărace în resurse 
de apă, precum și privind aspectele 
menționate la articolul 17 alineatul (7) al 
doilea paragraf. Comisia poate recunoaște, 
de asemenea, zonele pentru protecția 
ecosistemelor sau a speciilor rare, 
amenințate sau pe cale de dispariție, 
recunoscute prin acorduri internaționale 
sau incluse pe listele elaborate de 
organizații interguvernamentale sau de 
Uniunea Internațională pentru Conservarea 
Naturii, în sensul articolului 17 alineatul 
(3) litera (b) punctul (ii).

Or. en

Amendamentul 277
Sabine Wils

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:
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(1) În scopurile articolului 17 alineatul 
(2), reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră datorată utilizării 
biocombustibililor și a biolichidelor se 
calculează după cum urmează:
(a) atunci când este stabilită, în anexa V 
partea A sau partea B, o valoare implicită 
pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră pentru traiectoria de 
producție și atunci când valoarea el 
pentru biocombustibilii sau biolichidele în 
cauză, calculată în conformitate cu anexa 
V partea C punctul 7, este egală cu sau 
mai mică decât zero, prin utilizarea 
acestei valori implicite; valorile pentru 
emisiile generate de schimbarea indirectă 
a utilizării terenurilor stabilite în anexa 
VIII se adaugă la valoarea prestabilită 
respectivă;
(b) prin utilizarea unei valori reale 
calculate în conformitate cu metodologia 
stabilită în anexa V partea C, adăugând 
estimările pentru emisiile generate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor stabilite în anexa VIII; 
valorile pentru emisiile generate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor stabilite în anexa VIII se 
adaugă la valoarea efectivă respectivă;
(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. en
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Amendamentul 278
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Or. en

Amendamentul 279
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură ca emisiile de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor să fie luate în considerare la determinarea conformității cu 
criteriile privind reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră din Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7 – litera b
Directiva 2009/28/CE
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

„(6) 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.”
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Or. en

Amendamentul 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

„(6) 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.”

Or. en

Amendamentul 283
Giles Chichester

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

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

eliminat

„(6) 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.”

Or. en

Amendamentul 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 286
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Se introduce următorul articol 25b: eliminat
„Articolul 25b
Exercitarea delegării
(1) Competențele de a adopta acte 
delegate sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condițiilor prevăzute de prezentul
articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3 alineatul (4) litera (d), 
articolul 5 alineatul (5), articolul 17 
alineatul (3) litera (c) al treilea paragraf, 
articolul 19 alineatele (5), (6) 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. 
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Decizia de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în respectiva 
decizie. Aceasta produce efecte în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară, precizată în 
respectiva decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(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. Termenul în cauză se prelungește 
cu 2 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 288
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 3

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 

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 
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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.

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 
dovezi științifice solide și fiabile 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.

Or. en

Amendamentul 289
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 3

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 

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 
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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.

de durabilitate aplicabile începând cu 
1 ianuarie 2021, de o evaluare a 
impactului asupra întreprinderilor care 
au efectuat deja investiții, 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.

Or. fr

Amendamentul 290
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3

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:
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– limitarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor asociate producției de 
biocombustibili și biolichide.

– încurajarea cercetării și dezvoltării de 
tehnologii inovatoare în statele membre și 
luarea în calcul a îmbunătățirii necesare 
a securității aprovizionării cu combustibili 
de tip motorină.
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.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 291
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3

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 

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 
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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.

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. 
Raportul respectiv cuprinde o evaluare a 
impactului producției de biocombustibili 
asupra resurselor de lemne și asupra 
sectoarelor care exploatează biomasa.
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.

Or. fr

Amendamentul 292
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 3

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, 

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. 
Raportul trebuie să conțină o evaluare de 
impact a producției de biocombustibili 
asupra industriei lemnului și a 
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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.

disponibilității lemnului. Dacă este cazul, 
raportul este 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.

Or. de

Amendamentul 293
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 3

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 

Înainte de 31 decembrie 2018, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului în care analizează, pe baza 
celor mai bune dovezi care aderă la 
metoda științifică, 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.
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culturi nealimentare, în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Justificare

Dovezile științifice care sunt utilizate ca bază pentru legislație trebuie să adere la metoda 
științifică, prin urmare, trebuie să fie supusă unei evaluări inter pares. Dacă factorii SIUT 
trebuie incluși în criteriile de sustenabilitate, hotărând astfel asupra accesului la piață, acești 
factori trebuie dovediți. În aceste caz, este necesară o clauză de anterioritate suficientă.

Amendamentul 294
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 3

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 2016, 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 este 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.

Or. da
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