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Amendamentul 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile (4) În cazul în care pășunile sau terenurile 



PE510.584v01-00 4/23 AM\934589RO.doc

RO

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.

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 un studiu de impact cu privire la 
efectele economice și sociale pe care 
această directivă le poate avea la nivel 
regional.

Or. ro

Amendamentul 24
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
pentru a fi utilizate în producția de 
biocombustibili, cererea de produse altele 
decât combustibilii va trebui totuși 
satisfăcută, prin intensificarea producției 

(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 
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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.

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. 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 perfomanța 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. Prin urmare, este important ca, 
mai înainte de toate, să se adopte măsuri 
împotriva schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor pentru culturile de plante 
oleaginoase.

Or. sv

Amendamentul 25
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
pentru diferite materii prime destinate 
producției de biocombustibili, se estimează 

(5) Pe baza 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 
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că emisiile de gaze cu efect de seră legate 
de schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor sunt semnificative și că ele ar 
putea anula, parțial sau în totalitate, 
reducerile de gaze cu efect de seră generate 
de biocombustibilii individuali. Acest lucru 
se datorează faptului că se așteaptă ca 
aproape întreaga producție de 
biocombustibili din 2020 să provină din 
culturi de pe terenuri ce ar putea fi utilizate 
în vederea satisfacerii piețelor de alimente 
și furaje. În vederea reducerii acestor 
emisii, este necesar să se facă distincția 
între diferite grupe de culturi, precum 
culturile de oleaginoase, de cereale, de 
plante zaharoase și de alte plante cu 
conținut de amidon.

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.

Or. ro

Amendamentul 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) Pe baza previziunilor centralizate la 
nivel european 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 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de 
biocombustibil furnizate de statele membre 
și a estimărilor privind emisiile legate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenurilor 
pentru diferite materii prime destinate 
producției de biocombustibili, emisiile de 
gaze cu efect de seră legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor vor fi  
semnificative și ele vor 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 au avut un impact social foarte 
negativ asupra unui număr mare de 
comunități locale din țările în curs de 
dezvoltare. De aceea, strategia de 
reducere a emisiilor ar trebui să țină 
seama de impactul social și de respectul 
drepturilor omului, reducând utilizarea 
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terenurilor destinate pieței alimentare.

Or. it

Amendamentul 28
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) 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. 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, în 
eventualitatea în care un studiu de impact 
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ce va fi efectuat în perioada de definire a 
politicii post 2020 va recomanda această 
măsură;

Or. ro

Amendamentul 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 ce 
nu mai pot fi reciclate 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 
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energia din surse regenerabile. energia din surse regenerabile.

Or. ro

Amendamentul 30
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

Amendamentul 31
Petru Constantin Luhan

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, 
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regionale și structurale, cât și din 
atragerea de investiții private prin PPP 
care să contribuie la o mai mare coerență 
între eforturile de cercetare și inovare și 
viitoarele necesități ale industriei 
europene.

Or. ro

Amendamentul 32
Jens Nilsson

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 regenerabili 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 are un potențial 
semnificativ pentru crearea de locuri de 
muncă și de creștere economică, în 
special în zonele rurale.

Or. sv

Amendamentul 33
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a pregăti tranziția către 
biocombustibilii avansați și pentru a reduce 
la minimum impactul global în ceea ce 
privește schimbarea indirectă a utilizării 
terenurilor în perioada de până în 2020, 

(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, 
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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.

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 pot 
contribui la atingerea obiectivelor 
Directivei 2009/28/CE ar trebui limitată.

Or. sv

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 
zahăr, 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 34
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

modificare nu afectează așteptările legitime 
ale operatorilor acestor instalații.

Or. sv

Amendamentul 35
Francesco De Angelis

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 deplasarea comunităților 
locale sau indigene din Uniune sau din 
țările terțe.

Or. en

Justificare

Există numeroase dovezi care confirmă că biocombustibilii contribuie la efectele sociale 
negative în ceea ce privește drepturile asupra terenurile și dreptul la alimentație, resimțite 
mai ales de femeile din țările în curs de dezvoltare, iar acest lucru ar trebui menționat. Este 
necesar să se abordeze cât mai rapid problema deplasării populațiilor locale și indigene 
pentru crearea de plantații destinate biocombustibililor.

Amendamentul 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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 deplasarea comunităților 
locale sau indigene.

Or. en
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Amendamentul 37
Petru Constantin Luhan

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 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.

Or. ro

Amendamentul 38
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Este deosebit de important ca, în 
aplicarea prezentei directive, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare pe 
parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv cu cercetătorii, utilizatorii finali, 
decidenții politici și cu societățile civile .
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.
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Or. ro

Amendamentul 39
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) 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 
bună practică în Uniune.

Or. ro

Amendamentul 40
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următoarea literă: 
„(pa) „biocombustibili avansați” are 
sensul de material biologic pentru care 
utilizarea alternativă relevantă este 
asociată cu emisii semnificative de metan 
sau de protoxid de azot fără generarea de 
energie regenerabilă în conformitate cu 
definiția din anexa IX. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 25 litera (b) în 
scopul de a adapta această listă în lumina 
progreselor științifice și tehnice.”

Or. sv
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Amendamentul 41
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. sv

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 
zahăr, 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. 
De aceea, un număr mai mic de culturi va fi acoperit de limită, iar limita va fi, în consecință, 
redusă.

Amendamentul 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

obiectivul la care se face referire în primul 
paragraf, contribuția maximă comună a 
biocombustibililor și biolichidelor produse 
pe soluri nu trebuie să depășească 
cantitatea de energie care corespunde 
contribuției maxime pentru energie în 
transporturi, astfel cum se prevede la 
articolul 3 alineatul (4) litera (d). Numai 
combustibilii și lichidele în conformitate 
cu obiectivul sunt eligibile pentru 
ajutoarele de stat sau alte forme de 
subvenții financiare.”

Or. en

Justificare

Având în vedere impactul clar pe care politicile europene privind biocombustibilii îl au 
asupra proprietății terenurilor, în interiorul și în exteriorul UE, este esențial să se limiteze 
biocombustibilii produși pe soluri și nu numai culturile alimentare. În al doilea rând, pentru 
a asigura că limitarea consumului de biocombustibili și biolichizi produși pe soluri trimite un 
semnal adecvat investitorilor și piețelor pentru biocombustibili, este important ca niciun 
ajutor financiar sau alte forme de subvenții să nu poată sprijini producția acestora în afara 
limitelor stabilite în prezenta propunere.

Amendamentul 43
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător, ponderea 
energiei generate de biocombustibilii 
produși pe bază de plante oleaginoase nu 
trebuie să fie mai mare de 4%, ponderea 
estimată la sfârșitul anului 2011, din 
consumul final de energie în transporturi în 
2020. În 2020, cel puțin 3% din consumul 
final de energie în domeniul 
transporturilor este acoperit din energie 
obținută din biocombustibili avansați.”
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Or. sv

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 
zahăr, 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. 
De aceea, un număr mai mic de culturi va fi acoperit de limită, iar limita va fi, în consecință, 
redusă.

Amendamentul 44
Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(d) pentru luarea în calcul a 
biocombustibililor în numărător și a 
biocombustibililor eligibili pentru 
subvenții în cadrul orientărilor pentru 
ajutoarele de stat, ponderea energiei 
generate de biocombustibilii produși pe
terenuri nu trebuie să fie mai mare de 5%, 
ponderea estimată la sfârșitul anului 
2011, din consumul final de energie în 
transporturi în 2017. După această dată, 
de la 1 ianuarie 2018, pentru luarea în 
calcul a biocombustibililor în numărător  și 
a biocombustibililor eligibili pentru 
subvenții în cadrul orientărilor pentru 
ajutoarele de stat, ponderea energiei 
generate de biocombustibilii produși pe
terenuri nu trebuie să fie mai mare de 
3,5% din consumul final de energie în 
transporturi în 2008. După 2020 ponderea 
energiei din biocombustibili produși pe 
terenuri se reduce progresiv la zero.”

Or. en
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Justificare

Ponderea biocombustibililor - de primă generație sau din generația de biocombustibili 
avansați - ar trebui limitată la 5% până în 2017 și după această dată, până în 2020 la 3,5%, 
ceea ce reprezintă nivelul din 2008 când a fost redactată Directiva privind energia din surse 
regenerabile. După 2020, la expirarea acestei directive, biocombustibilii pe soluri vor fi 
eliminați pentru a stopa efectele nedorite asupra proprietății terenurilor. Această limitare ar 
trebui să garanteze faptul că alte efecte negative cauzate de conflictul dintre biocombustibilii 
produși pe soluri și produsele alimentare nu sunt stimulate de obiective și subvenții ale UE.

Amendamentul 45
Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) se consideră că biocombustibilii 
produși din terenuri pentru a atinge 
obiectivul de 6% au atins o limită maximă 
de 50% până la 31 decembrie 2017 și un 
nivel de 0% în 2020. Numai 
biocombustibilii care contribuie la 
realizarea obiectivului sunt eligibili 
pentru ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră rezultând din utilizarea 
biocombustibililor luați în considerare în 

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

scopurile menționate la alineatul (1) este de 
cel puțin 60%, în cazul biocombustibililor 
și al biolichidelor produse în instalații care 
vor intra în funcțiune după 1 iulie 2014. O
instalație este «în funcțiune» atunci când a 
fost depășită faza pilot și a avut loc 
producția fizică de biocombustibili și 
biolichide.”

Or. ro

Justificare

Este important să fi avut loc anterior o fază pilot pentru identificarea parametrilor de 
producție cei mai adecvați

Amendamentul 47
Petru Constantin Luhan

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 

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. 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 
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alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE.

nealimentare, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) litera (d) din Directiva 
2009/28/CE.

Or. ro

Amendamentul 48
Jens Nilsson

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. Material biologic pentru care utilizarea 
alternativă relevantă este asociată cu 
emisii semnificative de metan sau de 
protoxid de azot fără generarea de energie 
regenerabilă.

(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 
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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.
(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 alimentar 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.

Or. sv

Amendamentul 49
Riikka Manner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Toate reziduurile din procesul fabricării de pastă ar trebui tratate identic. Reziduurile din 
proces au un potențial însemnat în producția de biocombustibili avansați.


