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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 regenerabilă 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 autosuficiența Europei în 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, autosuficiența 
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 de a 
doua generație avansați, 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 
conformitatea acestora cu obligațiile 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 decât 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 nu se pot încă 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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile 
agricole destinate anterior piețelor de 
alimente, furaje și fibre sunt convertite 
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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.

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. Încă mai există 
numeroase incertitudini legate de 
impactul schimbării indirecte a utilizării 
terenurilor, în ciuda evoluțiilor științifice 
recente. Estimările privind emisiile depind 
încă în mare măsură de cadrul de 
modelare utilizat și de ipotezele de la care 
se pornește, astfel încât cunoștințele 
actualmente incomplete nu ar trebui să 
stea la baza reducerii producției existente 
de biocombustibili în cadrul regiunilor 
Uniunii, fapt care ar îngreuna atingerea 
obiectivelor stabilite în Directiva 
2009/28/CE.

Or. fi

Amendamentul 2
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 

(6) Combustibilii lichizi din surse 
regenerabile vor fi necesari în sectorul 
transporturilor, pentru a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră generate de acest 
sector. Emisiile de gaze cu efect de seră 
ale multor biocombustibili sunt încă 
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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.

semnificative în comparație cu 
combustibilii fosili, inclusiv dacă se ia în 
considerare impactul schimbărilor 
indirecte ale utilizării terenurilor. 
Biocombustibilii avansați, cum ar fi cei 
produși pe bază de deșeuri, biomasă 
lemnoasă 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 cantitatea totală reală de 
biocombustibili utilizați în transporturi în 
2020 să fie mai mică decât s-a estimat, 
astfel încât economiile 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, mai degrabă decât să se ofere o 
listă exhaustivă de materii prime pentru 
biocombustibilii de a doua generație. 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 
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scăzut în ceea ce privește schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor și cu 
reduceri semnificative ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră ar trebui sprijiniți ca parte 
a cadrului de politică post 2020 privind 
energia din surse regenerabile.

Or. fi

Amendamentul 3
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 și securitatea investițiilor în 
sectoarele 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, din 
punctul de vedere al resurselor, a 
materiilor prime pe bază de biomasă și să
acorde prioritate biocombustibililor de a 
doua generație. Politica regională a 
Uniunii și fondurile structurale ar trebui 
să joace un rol important în promovarea 
biocombustibililor noi și inovatori.

Or. fi

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În Directiva 2009/28/CE se afirmă
că, în numeroase cazuri, producția de 
energie din surse regenerabile se bazează 
pe operațiunile IMM-urilor locale și 
regionale. În directivă se subliniază, de 
asemenea, că statele membre și Comisia 
ar trebui să sprijine măsurile de 
dezvoltare naționale și regionale și să 
promoveze utilizarea fondurilor 
structurale în acest sector. Fondurile 
structurale ar trebui folosite în special 
pentru a promova producția de 
biocombustibili de a doua generație, astfel 
încât să fie atinse obiectivele stabilite în 
prezenta directivă.

Or. fi

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La promovarea dezvoltării pieței de 
purtători de energie și 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. În special producția de 
biocombustibili de nouă generație creează 
un număr semnificativ de locuri de 
muncă, îndeosebi în zonele rurale. 
Autosuficiența energetică a regiunilor și 
securitatea aprovizionării sunt și ele 
obiective semnificative ale promovării 
piețelor de energie și combustibili 
regenerabili.

Or. fi
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Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Justificare

Nu este în totalitate justificat să se presupună că directiva de modificare nu va afecta 
așteptările instalațiilor existente, și deci implicit operatorii actuali, fără să se efectueze o 
evaluare adecvată a impactului financiar și social.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor ar trebui 
incluse în raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de biocombustibili în 
temeiul Directivelor 98/70/CE și 
2009/28/CE. Biocombustibilii proveniți din 
materii prime care nu antrenează o nevoie 
suplimentară de terenuri, cum ar fi cei 
produși din materii prime pe bază de 
deșeuri, ar trebui să primească un factor de 
emisie egal cu zero.

(11) Emisiile estimate legate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenurilor ar trebui 
incluse în raportarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate de biocombustibili în 
temeiul Directivelor 98/70/CE și 
2009/28/CE. Biocombustibilii proveniți din 
materii prime care nu antrenează o nevoie 
suplimentară de terenuri, cum ar fi cei 
produși din materii prime pe bază de 
deșeuri și reziduuri, ar trebui să primească 
un factor de emisie egal cu zero.

Or. fi
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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 8
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar putea include 
introducerea de factori estimați aferenți 
emisiilor legate de schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor în sistemul de 
durabilitate începând cu 1 ianuarie 2021.

(20) Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea măsurilor introduse de prezenta 
directivă, pe baza celor mai bune și mai 
recente dovezi științifice disponibile, în 
ceea ce privește limitarea emisiilor 
provenite din schimbarea indirectă a 
utilizării terenurilor și abordarea 
modalităților de reducere la minimum a 
respectivului impact, care ar 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 
revizuiască impactul economic și social 
mai extins al propunerii asupra regiunilor 
Uniunii, asupra zonelor rurale, dar și 
asupra operațiunilor producătorilor
existenți de biocombustibili. 

Or. fi

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – punctul 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 

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

Or. fi

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 10
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
2009/28/CE
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;

Or. fi

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 11
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c – subpunctul iii
2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – subpunctul iii
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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 egală cu de
două ori conținutul lor energetic.

Or. fi

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 12
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 –litera c – subpunctul iii
2009/28/CE
Articolul 3 – alineatul 4 – litera e – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Justificare

Este dificil să se evalueze dacă lista va fi suficient de cuprinzătoare în viitor, astfel încât 
există motive pentru a le permite statelor membre o mai mare flexibilitate în completarea 
listei pe baza propriilor puncte forte ale țării.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1



PA\931706RO.doc 13/17 PE508.069v01-00

RO

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. 
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 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. fi

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 14
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
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2009/28/CE
Anexa V – partea C – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La punctul 11 se adaugă următorul 
paragraf:
„În cazul în care într-o instalație de 
producere a combustibilului se folosește 
energie electrică din surse regenerabile 
generată altundeva, dar având o origine 
garantată, astfel cum se menționează la 
articolul 15, nivelul emisiilor de gaze cu 
efect de seră aferente energiei electrice se
consideră a fi egal cu zero. Nivelul 
emisiilor de gaze cu efect de seră aferente 
energiei electrice din surse regenerabile 
generate de instalația de producție se 
consideră, în mod similar, a fi egale cu 
zero.”

Or. fi

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.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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 și reziduuri, inclusiv următoarele: 
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Or. fi

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 16
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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.

Or. fi

Justificare

Utilizarea deșeurilor de hârtie ca materie primă pentru combustibili nu este justificată din 
punctul de vedere al eficienței resurselor. Reciclarea și utilizarea sustenabilă a deșeurilor de 
hârtie, de exemplu ca materie primă pentru hârtie, creează, de asemenea, locuri de muncă în 
regiune, aceasta fiind o oportunitate care nu trebuie subminată. Textul Comisiei este neclar 
în ceea ce privește deșeurile triate din bioeconomie, astfel încât este necesar să se clarifice 
faptul că acestea pot fi utilizate.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 de proces.

Or. fi

Justificare

În interesul eficienței resurselor, în producția de biocombustibili ar trebui promovată 
exploatarea a numeroase tipuri de deșeuri industriale, deșeuri din comerțul cu amănuntul și 
cu ridicata și a reziduurilor de proces.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A – punctul n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. fi

Justificare

Este de dorit ca diferitele reziduuri rezultate în urma activităților de gestionare a pădurilor și 
de tăiere a copacilor să fie tratate în același mod. Prin aceasta se va promova și dezvoltarea 
rurală și regională, întrucât se vor crea piețe pentru reziduurile rezultate din gestionarea 
pădurilor care pot fi folosite ca materie primă pentru producția de combustibili.

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A – punctul na (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) Materiale celulozice de origine 
nealimentară.

Or. fi

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexa IX – partea A – punctul nb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fi

Justificare

Materialele ligno-celulozice ar trebui contabilizate dublu, deoarece nu au un impact asupra 
ILUC și exploatarea lor ca materie primă pentru biocombustibili va promova viabilitatea 
regiunilor și a zonelor rurale, precum și ocuparea forței de muncă în acestea.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – punctul 3
2009/28/CE
Anexă – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fi


