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Amendamentul 295
Fiona Hall

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 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 stabilirea criteriilor de durabilitate 
adecvate 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 31 decembrie 2017, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 

Comisia ar trebui să organizeze activități 
de cercetare suplimentare detaliate și 
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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.

transparente care să vizeze cuantificarea 
schimbării indirecte a utilizării terenurilor
și să transmită un raport cu concluziile 
sale înainte de 1 iulie 2014. Raportul ar 
trebui să fie însoțit, de asemenea, de o 
propunere legislativă prin care să se 
introducă factorii estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în criteriile de 
durabilitate aplicabile din Directiva
98/70/CE și în Directiva 2009/28/CE
înainte de 31 decembrie 2015.

Or. en

Amendamentul 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

cele mai bune dovezi științifice disponibile, 
pentru introducerea unor criterii de 
durabilitate pentru stimularea producției 
de biocombustibili obținuți din materii 
prime care nu utilizează terenuri în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) litera (d) din 
Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Justificare

Raportul de monitorizare al CE care trebuie predat până la sfârșitul lui 2017 va trebui să 
revizuiască eficacitatea noii măsuri introduse, inclusiv factorul SIUT, și ar trebui și să 
clarifice care biocombustibili avansați au demonstrat în mod clar că respectă criteriile de 
durabilitate și că se poate stimula producția acestora ca alternativă la biocombustibilii 
tradiționali.  În plus, este nevoie să se realizeze un inventar al bioresurselor în întreaga UE.

Amendamentul 298
Jens Rohde

Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 98/70/CE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I eliminat

Or. en

Amendamentul 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propunere de directivă
Anexa I
Directiva 98/70/CE

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
edl = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
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eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.”

Or. en

Amendamentul 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
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variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de mașini 
și echipamente nu se iau în considerare.”

Or. en

Amendamentul 302
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – Partea C – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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



AM\935798RO.doc 9/58 PE510.730v01-00

RO

unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de mașini 
și echipamente nu se iau în considerare.”

Or. en

Amendamentul 303
Fiona Hall

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

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
unde
EB = emisiile totale provenite din 
utilizarea biocombustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
edl = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a utilizării terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
eiluc = emisiile provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.”

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament garantează că emisiile de GES provenite în urma schimbării indirecte 
a utilizării terenurilor sunt luate în considerare pentru verificarea respectării criteriilor de 
reducere a GES din Directiva 98/70/CE.

Amendamentul 304
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul punct 19a:
„19a. emisiile din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, eiluc, sunt 
enumerate în anexa V.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament garantează că emisiile de GES provenite în urma schimbării indirecte 
a utilizării terenurilor sunt luate în considerare pentru verificarea respectării criteriilor de 
reducere a GES din Directiva 98/70/CE.

Amendamentul 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul punct 19a:
„19a. emisiile din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, eiluc, se calculează 
în conformitate cu anexa V.”
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Or. en

Amendamentul 306
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 307
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1 – litera bb (nouă)
Directiva 98/70/CE
Anexa IV – Partea C – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se introduce următorul punct 19b:
„19b. emisiile determinate de extracție 
sau cultivare (eec), schimbarea directă a 
utilizării terenurilor (el) și schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor (eiluc) sunt 
atribuite coproduselor pe baza 
conținutului lor energetic. Emisiile 
atribuite coproduselor sunt considerate 
suplimentare la emisiile atribuite 
produsului principal.”

Or. en
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Amendamentul 308
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Culturi energetice nealimentare 15

Or. en

Justificare

Culturile energetice nealimentare pot contribui la SIUT dacă sunt produse pe terenuri care 
au fost folosite pentru producția de alimente. Studiul de impact (pagina 26) marchează că 
emisiile medii estimate de SIUT pentru aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt 
de 15 g CO2/MJ.
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Amendamentul 309
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Alte culturi energetice crescute pe 
terenuri

15

Or. en

Amendamentul 310
Fiona Hall

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2



AM\935798RO.doc 15/58 PE510.730v01-00

RO

Directiva 98/70/CE
Anexa V – Partea A

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Materiale celulozice și ligno-
celulozice de origine nealimentară.

15

Or. en

Justificare

Materiale celulozice și ligno-celulozice de origine nealimentară sunt produse pe terenuri și 
pot contribui la SIUT dacă sunt produse pe terenuri care au fost folosite pentru producția de 
alimente. Studiul de impact al Comisiei marchează că emisiile medii estimate de SIUT pentru 
aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt de 15 g CO2/MJ.

Amendamentul 311
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 312
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – Partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 313
Jens Rohde

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – Partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – Partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1
Directiva 2009/28/CE
Anexa V – Partea C

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 316
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„(i) formula se înlocuiește cu:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
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eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de mașini
și echipamente nu se iau în considerare.”

Or. en

Amendamentul 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
el = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
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distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reduceri de emisii obținute prin 
excesul de energie electrică de la 
cogenerare.
Emisiile rezultate din producția de mașini 
și echipamente nu se iau în considerare.”

Or. en

Amendamentul 318
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
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edl = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a utilizării terenului;
eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.”

Or. en

Amendamentul 319
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
„1. Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producția și utilizarea 
biocarburanților se calculează astfel:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
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esca – eccs – eccr – eee,
unde
EB = emisiile totale provenite din
utilizarea biocombustibilului;
eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;
edl = emisiile anualizate provenite din 
variația cantității de carbon provocată de 
schimbarea directă a utilizării terenului;
ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport și 
distribuție;
eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;
eiluc = emisiile provenite din variația 
cantității de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
esca = reducerea emisiilor prin 
acumularea carbonului în sol printr-o 
gestionare agricolă îmbunătățită;
eccs = reducerea emisiilor prin captarea și 
stocarea geologică a carbonului;
eccr = reducerea emisiilor prin captarea și 
înlocuirea carbonului; și
eee = reducerea emisiilor obținute prin 
energia electrică în exces de la 
cogenerare.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament garantează că emisiile de GES provenite în urma schimbării indirecte 
a utilizării terenurilor sunt luate în considerare pentru verificarea respectării criteriilor de 
reducere a GES din Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 320
Fiona Hall



AM\935798RO.doc 27/58 PE510.730v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul punct 19a:
„19a. Emisiile din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor, eiluc, sunt 
enumerate în anexa VIII.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament garantează că emisiile de GES provenite în urma schimbării indirecte 
a utilizării terenurilor sunt luate în considerare pentru verificarea respectării criteriilor de 
reducere a GES din Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 322
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 323
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase

55
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Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene1. În acest caz, o 
„valoare a emisiilor legate de schimbarea 
directă a utilizării terenurilor (el) ar fi 
trebuit calculată în conformitate cu anexa 
V, partea C, punctul 7.”
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1

Or. en

Amendamentul 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase

55

Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
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zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene1. În acest caz, o 
„valoare a emisiilor legate de schimbarea 
directă a utilizării terenurilor (el) ar fi 
trebuit calculată în conformitate cu anexa 
V, partea C, punctul 7.”
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1

Or. en

Amendamentul 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 55
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oleaginoase
Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene1. În acest caz, o 
„valoare a emisiilor legate de schimbarea 
directă a utilizării terenurilor (el) ar fi 
trebuit calculată în conformitate cu anexa 
V, partea C, punctul 7.”
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1

Or. en

Amendamentul 326
Jens Rohde

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

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

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

Culturi de 
cereale și alte 
culturi bogate în 
amidon

12

Culturi de plante 
zaharoase

13

Culturi de plante 
oleaginoase

55

Partea B. Biocombustibili pentru care 
emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor sunt 
considerate a fi egale cu zero
Biocombustibilii obținuți din următoarele 
categorii de materii prime sunt considerați 
ca având emisii estimate legate de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor egale cu zero:
(a) materii prime care nu sunt incluse în 
partea A din prezenta anexă.
(b) materii prime a căror producție a 
condus la schimbarea directă a utilizării 
terenurilor, și anume o schimbare de la 
una dintre următoarele categorii utilizate 
de IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - Grupul 
interguvernamental privind schimbările 
climatice) în privința acoperirii 
terenurilor: terenuri forestiere, pășuni, 
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zone umede, așezări sau alte tipuri de 
terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri 
cu culturi perene1. În acest caz, o 
„valoare a emisiilor legate de schimbarea 
directă a utilizării terenurilor (el) ar fi 
trebuit calculată în conformitate cu anexa 
V, partea C, punctul 7.”
__________________
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1

Or. en

Amendamentul 327
Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55
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Materiale celulozice și ligno-
celulozice de origine nealimentară.

15

Or. en

Justificare

Materiale celulozice și ligno-celulozice de origine nealimentară sunt produse pe terenuri și 
pot contribui la SIUT dacă sunt produse pe terenuri care au fost folosite pentru producția de 
alimente. Studiul de impact al Comisiei marchează că emisiile medii estimate de SIUT pentru 
aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt de 15 g CO2/MJ.

Amendamentul 328
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Alte culturi energetice crescute pe 
terenuri

15
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Amendamentul 329
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Amendamentul

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

Culturi de cereale și alte culturi bogate 
în amidon 

12

Culturi de plante zaharoase 13

Culturi de plante oleaginoase 55

Culturi energetice nealimentare 15

Or. en

Justificare

Culturile energetice nealimentare pot contribui la SIUT dacă sunt produse pe terenuri care 
au fost folosite pentru producția de alimente. Studiul de impact (pagina 26) marchează că 
emisiile medii estimate de SIUT pentru aceste alte materii prime care folosesc terenuri sunt 
de 15 g CO2/MJ.
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Amendamentul 330
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 331
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Materii prime care contribuie la atingerea 
obiectivului de 2% menționat la articolul 3 
alineatul (4) litera (d) punctul (i) din 
Directiva 2009/28/CE:

(a) Alge. (a) Alge.

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

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.

(d) Paie. (d) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasă).

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare. (e) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.

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

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

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

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

(i) Glicerină brută.

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

(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă. (k) Pleavă.
(l) Pleavă. (l) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 

buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.
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(m) Știuleți. (m) Materiale celulozice de origine 
nealimentară

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

(n) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.

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

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

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

(q) Smoală de ulei de tal.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(r) Ulei de gătit uzat.”

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

__________________

__________________ 1 JO L 273, 10.10.02, p. 1.
16JO L 273, 10.10.02, p. 1.

Or. de

Justificare

Contabilizarea multiplă introduce dificultăți statistice, dat fiind că generează biocombustibili 
„virali” și periclitează obiectivele UE 2020 înmaterie de climă. Propunerea Comisiei induce 
publicul în eroare cu privire la contribuția reală a biocombustibililor avansați, care 
reprezintă doar 1/4 din cifra totală. Prin urmare, contabilizarea multiplă ar conduce la 
creșterea folosirii combustibililor fosili în sectorul transporturilor din UE.

Amendamentul 332
Marita Ulvskog
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se adaugă următoarea anexă IX: 3. Se adaugă următoarea anexă IX:
„Anexa IX „Anexa IX

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

Următorii biocombustibili sunt 
considerați biocombustibili avansați:

(a) Alge. Materialul biologic pentru care utilizările 
alternative relevante sunt asociate cu 
emisii semnificative de metan sau de 
protoxid de azot fără a se genera energie 
care să poată fi folosită.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile 
municipale mixte, însă nu din deșeurile 
menajere triate vizate de obiectivele în 
materie de reciclare prevăzute la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.
(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.
(d) Paie.
(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.
(f) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei 
de palmier și grămezile de fructe de 
palmier goale.
(g) Smoală de ulei de tal.
(h) Glicerină brută.
(i) Deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă).
(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.
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(l) Pleavă.
(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.
__________________
16 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

Or. sv

Amendamentul 333
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
2009/28/EF
Anexa IX (nouă) – Partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Partea A. Lista biocombustibililor avansați

Biocombustibilii derivați din următoarele 
materii prime se consideră 



PE510.730v01-00 42/58 AM\935798RO.doc

RO

biocombustibili avansați:

Or. da

Amendamentul 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Partea A. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) poate fi 
considerată a fi egală cu de două ori sau 
de patru ori conținutul lor energetic în
2018, după evaluarea științifică prealabilă 
a sustenabilității lor ambientale și sociale, 
precum și cu respectarea principiului 
ierarhiei și cu folosirea cea mai eficientă 
a resurselor

Or. en

Amendamentul 335
Jens Rohde

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 336
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Partea A. Materii prime care pot fi incluse 
în obiectivul secundar pentru 
biocombustibili avansați

(a) Alge. (a) Alge.

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

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie. (d) Paie.

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

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

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

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

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

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

(l) Pleavă. (l) Pleavă.
(m) Știuleți. (m) Știuleți.
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(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi 
egală cu de două ori conținutul lor 
energetic

Partea B. Materii prime pentru 
biocombustibili avansați care pot furniza 
restul cotei

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

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman2.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

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

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

(da) Glicerină brută
(db) Carburanți lichizi și gazoși 
regenerabili de origine nebiologică

Or. en

Amendamentul 337
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea A – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Partea A. Biocombustibilii derivați din 
următoarele materii prime se consideră
biocombustibili avansați:

                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
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Amendamentul 338
Kent Johansson

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea A – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale și din reziduuri cum ar fi 
glicerolul brut, glicerina brută, acizi grași 
de rafinărie și soapstock (săpunuri 
rezultate de la neutralizarea uleiurilor cu 
NaOH).

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

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

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

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și 
reziduuri din silvicultură și industriile 
conexe silviculturii cum ar fi scoarța, 
ramurile, acele, frunzele, rumegușul, 
așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, 
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lignina, săpunul de sulfat brut, smoala de
ulei de tal și uleiul de tal brut.

(h) Glicerină brută. (h) Fracțiunea de biomasă a deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură și industriile 
conexe agriculturii cum ar fi deșeurile 
rezultate din prelucrarea trestiei 
zaharoase (bagasa), cojile, pleava, 
tescovina de struguri, drojdia de vin și 
știuleții.

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

(i) Ulei de gătit uzat.

(j) Tescovină de struguri și drojdie de vin. (j) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.

(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă. (k) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

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

(m) Știuleți.
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman2.

(c) Materiale celulozice de origine 

                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
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nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

Or. en

Justificare

Contabilizarea multiplă a materiilor prime determină diluarea ambițiilor inițiale ale 
obiectivului de 10% pentru energia din surse regenerabile în sectorul transporturilor, dat 
fiind că se va putea atinge obiectivul printr-o proporție efectivă mai mică de biocombustibili 
și în rest o dependență de mai mult de 90% de combustibilii fosili. Pentru a evita schimbările 
care pun în pericol ambițiile originale în materie de climă ale directive, nu ar trebui să se 
introducă contabilizarea multiplă a materiilor prime.

Amendamentul 339
Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IX Anexa IX

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

Lista biocombustibililor avansați

Biocombustibilii obținuți din următoarele 
materii prime se consideră 
biocombustibili avansați:

(a) Alge. (a) Alge.

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

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie. (d) Paie.

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

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

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

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

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

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

(l) Pleavă. (l) Pleavă.
(m) Știuleți. (m) Știuleți.

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

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

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

(o) Ulei de gătit uzat.

(a) Ulei de gătit uzat. (p) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I, II și III în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman1.

(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de
stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman2.

(q) Materiale celulozice de origine
nealimentară.

                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
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(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

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

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

(s) Trigliceride, distilați grași și acizi grași 
liberi și uleiuri în afara specificațiilor din 
industria oleochimicã, industria 
biodieselului, industria de rafinare a 
uleiului vegetal, industria alimentarã și 
industria de procesare a grãsimii animale.
(t) Grăsimi animale care nu sunt destinate 
consumului uman.
(u) Ulei de porumb industrial.
(w) Deșeurile de grăsime din industria de 
prelucrare a peștelui.

Or. en

Amendamentul 340
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(d) Paie. (d) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.

(e) Gunoiul de grajd și nămolul de 
epurare.

(e) Smoală de ulei de tal.

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

(f) Glicerină brută.

(g) Smoală de ulei de tal. (g) Tescovină de struguri și drojdie de vin.
(h) Glicerină brută. (h) Materiale ligno-celulozice, inclusiv 

paie, deșeuri rezultate din prelucrarea 
trestiei zaharoase (bagasă), coji de fructe 
cu coajă lemnoasă, pleavă și știuleți.

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

(i) Plante producătoare de zahăr folosite 
pentru producția de noi molecule (cu 
excepția etanolului) 

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

(k) Coji de fructe cu coajă lemnoasă. (a) Ulei de gătit uzat.
(l) Pleavă. (b) Grăsimi animale clasificate în 

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

(m) Știuleți. 
(n) Scoarță, ramuri, frunze, rumeguș și 
așchii.
Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 
consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic
(a) Ulei de gătit uzat.
(b) Grăsimi animale clasificate în 
categoriile I și II în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de 
stabilire a normelor sanitare privind 
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subprodusele de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman.
(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.
(d) Materiale ligno-celulozice, cu excepția 
buștenilor de gater și a buștenilor de 
furnir.

Or. fr

Justificare

Pentru a încuraja o penetrare mai mare pe piață a biocombustibililor avansați, materialele 
ligno-celulozice ar trebui incluse la unul și același punct, iar plantele producătoare de zahăr 
ar trebui adăugate, dat fiind că zahărul nu este doar un aliment, ci și un substrat pentru 
biotehnologiile bazate pe fermentare, fiind esențial pentru inovația în cadrul producției 
biocombustibililor avansați (iată de ce se exclude etanolul).

Amendamentul 341
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alge. eliminat

Or. en

Amendamentul 342
Niki Tzavela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(b) Fracția biodegradabilă din deșeurile 
industriale.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 343
Niki Tzavela

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IV (nouă) – Partea A – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Biodegradarea deșeurilor și 
reziduurilor de bacterii

Or. en

Amendamentul 344
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Paie. eliminat

Or. en

Justificare

Paiele au aplicații de mare valoare (de exemplu în grajduri și pentru îmbunătățirea calității 
solului). Prin urmare, în conformitate cu principiul utilizării în cascadă, ar trebui să nu se 
încurajeze utilizarea paiele prin folosirea contabilizării multiple.
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Amendamentul 345
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Niciuna dintre materiile prime din ulei de palmier și produsele sale secundare nu ar trebui 
promovate în scopuri energetic, dat fiind că au o valoare mai mare în alte sectoare. Prin 
urmare, efluenții proveniți de la fabricile de ulei de palmier și grămezile de fructe de palmier 
goale ar trebui excluși din anexa IX.

Amendamentul 346
Eija-Riitta Korhola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Fabricile de pastă de lemn și de hârtie generează diverse reziduuri ale procesului fabricării 
care au un potențial însemnat pentru producția de biocombustibili avansați. Toate fracțiile 
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provin din același proces primar și, prin urmare, sunt reziduuri ale procesului similar cu 
smoala de ulei de tal care este inclusă în anexă, partea A din propunerea Comisiei. Toate 
reziduurile procesului fabricării care au aceeași origine ar trebui tratate de aceeași manieră.

Amendamentul 347
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 348
Evžen Tošenovský

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Microorganisme.

Or. en

Amendamentul 349
Jens Rohde
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Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 350
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. da

Amendamentul 351
Giles Chichester

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea B. Materii prime a căror 
contribuție la realizarea obiectivului 
menționat la articolul 3 alineatul (4) se 

eliminat
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consideră a fi egală cu de două ori 
conținutul lor energetic

Or. en

Amendamentul 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX (nouă) – Partea B – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 353
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. de

Amendamentul 354
Jens Rohde

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

(a) Ulei de gătit uzat. eliminat

Or. en

Justificare

Uleiul de gătit uzat nu ar trebui considerat biocombustibil avansat; includerea sa pe listă ar 
putea duce la fraude.

Amendamentul 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 356
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

eliminat

Or. en
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Justificare

Întrucât nu există criterii privind durabilitatea, folosirea materialelor ligno-celulozice de 
origine nealimentară ar trebui exclusă din anexa IX atâta timp cât se introduc garanții 
ambientale adecvate.

Amendamentul 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 358
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât nu există criterii privind durabilitatea, folosirea materialelor ligno-celulozice ar 
trebui exclusă din anexa IX atâta timp cât se introduc garanții ambientale adecvate.


