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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului se afirmă că, în numeroase 
cazuri, producția de energie din surse regenerabile se bazează pe operațiunile IMM-urilor 
locale și regionale. Energia din surse regenerabile și biocombustibilii utilizați în transporturi 
au un impact semnificativ asupra regiunilor Uniunii Europene și acest lucru nu trebuie să fie 
pierdut din vedere la elaborarea legislației.

Potrivit unor cercetări, însă, s-a constatat că producția de biocombustibili are efecte negative 
asupra prețurilor alimentelor și asupra schimbărilor climatice. Așa-numita schimbare indirectă 
a utilizării terenurilor poate duce la emisii substanțiale de gaze cu efect de seră. Această 
problemă a fost abordată prin recomandarea unor limite pentru așa-numiții biocombustibili 
convenționali, care folosesc culturi alimentare drept materie primă.

Cu toate că propunerea Comisiei nu exclude în totalitate producția de biocombustibili 
convenționali, ar trebui să se țină seama de impactul semnificativ pe care îl va avea 
propunerea asupra sectorului. Evaluarea de impact a Comisiei indică faptul că propunerea va 
afecta stabilitatea investițiilor financiare în cazul în care materiile prime pentru 
biocombustibilii convenționali sunt limitate. Prin urmare, este posibil ca propunerea să aibă 
un impact semnificativ asupra industriei existente a biocombustibililor și ar trebui să se țină 
seama de faptul că industria de biocombustibili de primă generație produce și biocombustibilii 
de a doua generație.

Un obiectiv important al promovării energiei regenerabile și a biocombustibililor îl reprezintă 
dezvoltarea zonelor rurale și a regiunilor. Propunerea Comisiei va afecta viabilitatea zonelor 
rurale și a regiunilor, întrucât limitează cultivarea culturilor energetice. Propunerea poate 
afecta independența Europei în privința necesităților de proteine, întrucât furajele proteice 
sunt subproduse ale multor plante din care se obțin biocombustibili. Dezvoltarea unei 
adevărate noi generații de biocombustibili va genera o cerere pentru alte materii prime pentru 
biocombustibili obținute de la exploatații agricole și forestiere, cum ar fi paiele și lemnul. 
Utilizarea biomasei lemnoase ca materie primă pentru biocombustibili va promova, de 
asemenea, independența energetică a regiunilor. În plus, ar trebui să se țină seama de 
potențialul substanțial al deșeurilor și reziduurilor agricole care ar putea fi folosite ca materii 
prime pentru biogaz și biocombustibili. 

Întrucât propunerea va avea, probabil, un impact semnificativ asupra producției actuale de 
biocombustibili și deci asupra ocupării forței de muncă la nivel regional, Comisia ar trebui să 
evalueze mai exact decât până acum impactul social și economic al propunerii atât asupra 
sectorului, cât și asupra zonelor rurale și a altor regiuni.

Biocombustibilii avansați generează creștere

Potrivit evaluării de impact a Comisiei, există riscul ca obiectivul stabilit în directiva privind 
energia regenerabilă pentru sectorul transporturilor să nu poată fi atins decât dacă dezvoltarea 
tehnologică asigură o creștere semnificativă în ceea ce privește introducerea 
biocombustibililor avansați. Comisia pentru dezvoltare regională consideră că Uniunea 
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Europeană ar trebui să investească în numeroase feluri în producția de biocombustibili 
avansați de a doua generație, dar și în promovarea cererii, întrucât UE nu ar trebui să își 
abandoneze obiectivul său ambițios privind biocombustibilii folosiți în transporturi pe care l-a 
stabilit pentru anul 2020. În plus față de această directivă, ar trebui promovată utilizarea 
fondurilor structurale și pentru cercetare ale UE în vederea dezvoltării producției de 
biocombustibili de a doua generație. Ar trebui să se țină seama de faptul că producția de 
biocombustibili de a doua generație și cererea pentru aceștia ar trebui să fie promovate într-o 
măsură mai mare decât propune Comisia. Parcul de autovehicule și infrastructura instalațiilor 
de producție actuale nu se vor schimba peste noapte, însă vor presupune, de exemplu, luarea 
unor măsuri pentru adaptarea echipamentelor astfel încât să poată fi exploatate folosind 
amestecuri de combustibil cu un conținut mai ridicat de bioetanol, dar și alte măsuri de 
adaptare. 

Propunerea Comisiei de sprijinire a biocombustibililor avansați, punând un accent mai mare 
pe aceștia pentru îndeplinirea obligațiilor este lăudabilă, deși atingerea obiectivului de 10% 
doar în termeni relativi nu poate fi singurul obiectiv al directivei. Directiva ar trebui să 
promoveze în cea mai mare măsură posibilă biocombustibilii mai avansați de a doua 
generație, precum și producția acestora. Propunerea actuală a Comisiei încă mai necesită 
modificări, astfel încât directiva să ofere cât mai multe stimulente. Enumerarea categorică și 
exhaustivă a materiilor prime care să fie contabilizate de mai multe ori, astfel cum propune 
Comisia, nu este în totalitate justificată, deoarece în această etapă încă nu se pot identifica 
toate materiile prime care ar putea fi exploatate în viitorul apropiat. Din punctul de vedere al 
dezvoltării regionale, este absolut necesar să se investească în producția de biocombustibili de 
generație nouă, întrucât se presupune că dezvoltarea producției va crea un număr semnificativ 
de locuri de muncă. 

În final, Comisia pentru dezvoltare regională dorește să sublinieze importanța adoptării unei 
viziuni pe termen lung în cadrul politicii Uniunii. Legislația UE ar trebui să asigure un mediu 
de afaceri cât mai stabil, iar politica ar trebui să fie previzibilă, pentru ca întreprinderile să 
aibă curajul să investească în Europa și prin aceasta să creeze locuri de muncă și să genereze o 
creștere economică. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4
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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. Datorită 
specificităților regiunilor europene, aceste 
modificări pot avea un impact foarte mare 
la nivel regional și de aceea este 
recomandat să se realizeze cât mai curând 
posibil o evaluare a impactului cu privire 
la efectele economice și sociale pe care 
această directivă le poate avea la nivel 
regional. Atunci când cantitățile de emisii 
sunt comparate de-a lungul unui ciclu de 
viață, culturile de zahăr și amidon, pe de o 
parte, și culturile de plante oleaginoase pe 
de altă parte, diferă în ceea ce privește 
performanța lor de mediu. Pentru a 
realiza beneficii de mediu în modul cel 
mai eficient, trebuie să se acorde atenție 
limitării biocombustibililor și producției 
care prezintă cele mai negative efecte 
asupra mediului. 
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Amendamentul 2

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 obiectivelor Uniunii de 
creștere pană în anul 2020 la 20% a 
ponderii globale a energiei din surse 
regenerabile și la 10% pentru sectorul 
transporturilor, a previziunilor privind 
cererea de biocombustibil furnizate de 
statele membre, centralizate la nivel 
european 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. Practicile de acest fel pot avea 
un impact negativ asupra comunităților 
locale, în special, în țările în curs de 
dezvoltare. Strategia de reducere a 
emisiilor ar trebui să țină seama de 
impactul social în mod corespunzător. 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.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 6
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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) Importanța combustibililor lichizi din 
surse regenerabile va fi din ce în ce mai 
mare în sectorul transporturilor, pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
generate de acest sector. Reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
utilizarea multora dintre biocombustibili 
este încă semnificativă în comparație cu 
combustibilii fosili, chiar dacă se ia în 
considerare impactul schimbărilor 
indirecte ale utilizării terenurilor. 
Biocombustibilii avansați, cum ar fi cei 
produși pe bază de deșeuri, reziduuri de 
lemn 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. Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu ar trebui să ducă la situația
în care reducerile reale de gaze cu efect 
de seră în domeniul transporturilor să se 
situeze sub valorile din previziuni. Pentru 
ca statele membre să aibă posibilitatea să 
dezvolte cât mai flexibil materii prime noi 
și inovatoare și să promoveze utilizarea 
acestora în producția de biocombustibili, 
este important să se stabilească în 
prezenta directivă principii și dispoziții 
generale cu privire la materiile prime 
pentru biocombustibilii de a doua 
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generație și biocombustibilii avansați. În
acest mod, statele membre și, implicit, 
regiunile ar avea posibilitatea să decidă 
asupra modului în care sunt tratate
materiile prime în funcție de propriile 
puncte forte. 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.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru a asigura competitivitatea pe 
termen lung a sectoarelor industriale 
ecologice, în conformitate cu comunicarea 
din 2012 intitulată „Inovarea în scopul 
creșterii durabile: O bioeconomie pentru 
Europa” și cu Foaia de parcurs către o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, care promovează 
existența în Europa a unor rafinării 
ecologice integrate și diversificate, ar 
trebui ca, în temeiul Directivei 
2009/28/CE, să se stabilească o serie de 
stimulente sporite, într-un mod care să
promoveze utilizarea eficientă a materiilor
prime pe bază de biomasă și să acorde 
prioritate utilizării biocombustibililor de a 
doua generație și biocombustibililor 
avansați. Fondurile structurale ale 
Uniunii ar trebui să aibă un rol esențial 
în promovarea și dezvoltarea 
biocombustibililor avansați și de a doua 
generație.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) De asemenea, este nevoie de un 
sprijin mai mare, atât din fonduri publice 
prin programele europene de cercetare, 
regionale și structurale, cât și din 
atragerea de investiții private prin 
parteneriate de tip public-privat care să 
contribuie la o mai mare coerență între 
eforturile de cercetare și inovare și 
viitoarele necesități ale industriei 
europene.

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La promovarea dezvoltării pieței de 
surse de energie regenerabilă și de 
combustibili din surse regenerabile ar 
trebui să se țină seama de impactul 
acestora nu doar asupra climei, ci și 
asupra posibilităților regionale și locale 
de dezvoltare și de ocupare a forței de 
muncă. Producția de biocombustibili 
avansați și de a doua generație are 
potențialul de a crea locuri de muncă și 
creștere economică, în special în zonele 
rurale. Independența energetică și 
securitatea aprovizionării regiunilor sunt 
și ele obiective ale promovării piețelor de 
energie și combustibili din surse 
regenerabile. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
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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 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 cele mai 
negative efecte asupra mediului și climei. 
Fără a restricționa utilizarea globală a 
acestor biocombustibili, ponderea de 
biocombustibili și biolichide produse pe 
bază de plante oleaginoase care poate
contribui la atingerea obiectivelor 
Directivei 2009/28/CE ar trebui limitată.

Justificare

Deoarece emisiile calculate care apar din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt 
de 12 gCO2eq/MJ pentru cereale și alte culturi bogate în amidon și de 13 gCO2eq/MJ pentru 
culturile utilizate în producția zahărului, față de 55 gCO2eq/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 8
Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor ar trebui 
incluse în raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de biocombustibili în 
temeiul Directivelor 98/70/CE și 
2009/28/CE. Biocombustibilii proveniți din 

(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 
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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.

materii prime care nu antrenează o nevoie 
suplimentară de terenuri, cum ar fi cei 
produși din materii prime pe bază de 
deșeuri și reziduuri, ar trebui să primească 
un factor de emisie egal cu zero.

Justificare

Este important să se insereze în text cuvântul „reziduuri”, deoarece încă mai există un vast 
potențial, de exemplu în exploatarea subproduselor și reziduurilor rezultate în cadrul 
proceselor industriale.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Schimbarea utilizării terenurilor 
pentru producția de biocombustibili nu ar 
trebui să ducă la strămutarea 
comunităților locale sau indigene.

Amendamentul 10
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 și impactul acestora la toate 
nivelurile, 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.
Comisia ar trebui, de asemenea, să 
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revizuiască impactul economic și social 
mai extins al propunerii asupra regiunilor 
Uniunii, asupra zonelor rurale, dar și 
asupra operațiunilor producătorilor 
existenți de biocombustibili.

Amendamentul 11

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, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să
organizeze consultări adecvate, care să 
includă cercetătorii, utilizatorii finali, 
factorii de decizie în materie de politici și 
societatea civilă. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Se recomandă, de asemenea, 
crearea unor grupuri regionale de lucru 
care vor contribui la îmbunătățirea 
sinergiilor, la creșterea coerenței dintre 
politicile regionale și la promovarea 
exemplelor de bune practici în Uniune. 

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
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2009/28/EC
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(i) partea A din anexa IX conține, sub 
formă de exemplu, liste de materii prime, 
iar biocombustibilii produși din aceste 
materii prime se consideră a fi egali cu de
două ori conținutul lor energetic;

Justificare

Abordarea de a enumera exhaustiv în anexă toate materiile prime pentru care 
biocombustibilii produși sunt contabilizați dublu sau de patru ori nu este corectă, întrucât 
este dificil să se identifice toate materiile prime care ar putea fi utilizate fie în prezent, fie în 
viitor și care nu prezintă niciun risc de schimbare indirectă a utilizării terenurilor. Cantitatea 
reală de biocombustibili avansați s-a putea situa sub nivelul așteptat în cazul contabilizării 
de patru ori, astfel încât impactul estimat asupra regiunilor ar fi, de asemenea, redus.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
2009/28/EC
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(ii) partea B din anexa IX conține, sub 
formă de exemplu, liste de materii prime, 
iar biocombustibilii produși din aceste 
materii prime se consideră a fi direct 
corelați cu conținutul lor energetic;

Justificare

Abordarea de a enumera exhaustiv în anexă toate materiile prime pentru care 
biocombustibilii produși sunt contabilizați dublu sau de patru ori nu este corectă, întrucât 
este dificil să se identifice toate materiile prime care ar putea fi utilizate fie în prezent, fie în 
viitor și care nu prezintă niciun risc de schimbare indirectă a utilizării terenurilor. Cantitatea 
reală de biocombustibili avansați s-a putea situa sub nivelul așteptat în cazul contabilizării 
de patru ori, astfel încât impactul estimat asupra regiunilor ar fi, de asemenea, redus.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
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2009/28/EC
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – subpunctul 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.

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

Justificare

Cantitatea reală de biocombustibili avansați s-a putea situa sub nivelul așteptat în cazul 
contabilizării de patru ori, astfel încât impactul estimat asupra regiunilor ar fi, de asemenea, 
redus.

Amendamentul 16
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 și 
impactul la toate nivelurile 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. În cadrul 
raportului se analizează, de asemenea, 
impactul directivei asupra funcționării 
industriei existente de biocombustibili și 
impactul socioeconomic mai larg al 
directivei asupra regiunilor Uniunii. 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 
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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.

Justificare

În evaluarea sa de impact, Comisia a analizat destul de sumar impactul social și economic 
mai larg al propunerii, în ciuda faptului că un obiectiv important al directivei privind energia 
regenerabilă este acela de a dezvolta regiunile și zonele rurale. Prin urmare, este de dorit să 
se examineze impactul socioeconomic al propunerii, de exemplu în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, mai detaliat decât a fost cazul până în prezent, odată ce propunerea va fi 
intrat în vigoare.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Anexa 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
2009/28/EC
Anexa V – partea C – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Este de dorit să se încurajeze utilizarea în instalațiile de producție a energiei electrice 
regenerabile ca sursă de energie dacă instalația utilizează energie generată altundeva. Acest 
lucru va fi și în beneficiul instalațiilor de energie regenerabilă din regiune, prin creșterea 
cererii de energie electrică regenerabilă.
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Amendamentul 18
Propunere de directivă
Anexa 2
Directiva 2009/28/CE
Anexa IX 

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

Partea A. 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

Toate materiile prime bazate pe deșeuri, 
alge, reziduuri și material 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, printre 
care:

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

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale.

(c) Fracția de biomasă din deșeurile 
industriale, deșeurile din comerțul cu 
amănuntul și cu ridicata, precum și 
reziduurile rezultate din procese de
prelucrare.

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

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

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

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 a căror contribuție 
la realizarea obiectivului menționat la 
articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi
direct corelată cu conținutul lor energetic

(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 uman.

(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.

Justificare

Abordarea de a enumera exhaustiv în anexă toate materiile prime pentru care 
biocombustibilii produși sunt contabilizați dublu sau de patru ori nu este corectă, întrucât 
este dificil să se identifice toate materiile prime care ar putea fi utilizate fie în prezent, fie în 
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viitor și care nu prezintă niciun risc de schimbare indirectă a utilizării terenurilor. Cantitatea 
reală de biocombustibili avansați s-a putea situa sub nivelul așteptat în cazul contabilizării 
de patru ori, astfel încât impactul estimat asupra regiunilor ar fi, de asemenea, redus.



AD\940878RO.doc 19/19 PE508.069v02-00

RO

PROCEDURĂ

Titlu Modificarea Directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și a 
Directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 
(schimbarea indirectă a utilizării terenurilor)

Referințe COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

ENVI
19.11.2012

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

REGI
19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Riikka Pakarinen
27.11.2012

Examinare în comisie 22.4.2013

Data adoptării 20.6.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

34
6
0

Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Jean-Jacob 
Bicep, Victor Boștinaru, John Bufton, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, 
Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz 
Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, 
Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika 
Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final Giommaria Uggias

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Susy De Martini, Miroslav Ouzký, Marit Paulsen


