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22.4.2015 A8-0025/99 

Amendamentul 99 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0025/2015 

Nils Torvalds 
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 
Directiva 98/70/CE 

Articolul 7 b – alineatul 4 a (nou) 
 

Poziția Consiliului Amendamentul 

 (ba) se introduce următorul alineat: 

„(4a) Biocarburanții luați în considerare 
în scopurile menționate la alineatul (1) nu 
sunt obținute din deșeuri sau reziduuri 
cărora li se aplică obiective privind 
reutilizarea și reciclarea în temeiul 
articolului 11 alineatul (2) din 
Directiva 2008/98/CE. Statele membre 
garantează că folosirea deșeurilor și 
reziduurilor care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2008/98/CE pentru 
producerea de biocarburanți în sensul 
alineatului (1) respectă ierarhia 
deșeurilor stabilită la articolul 4 din 
directiva respectivă. De asemenea, statele 
membre țin seama în mod corespunzător 
de principiul utilizării în cascadă, ținând 
seama de circumstanțele economice și 
tehnologice de la nivel regional și local.” 

Or. en 

Justificare 

La utilizarea materiilor prime, statele membre ar trebui să se asigure că se respectă ierarhia 

deșeurilor și utilizarea în cascadă a biomasei. 
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RO Unită în diversitate RO 

22.4.2015 A8-0025/100 

Amendamentul 100 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0025/2015 

Nils Torvalds 
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – punctul 2 – litera e 
Directiva 2009/28/CE 

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 
 

Poziția Consiliului Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25a în 

vederea modificării listei de materii prime 
din partea A din anexa IX, însă numai în 
sensul adăugării de materii prime, nu și 
în cel al eliminării acestora. Comisia 
adoptă un act delegat separat cu privire la 

fiecare materie primă care se adaugă pe 
lista din partea A din anexa IX. Fiecare 
act delegat se bazează, luând în mod 
corespunzător în considerare principiile 
ierarhiei deșeurilor, pe analiza celor mai 

recente progrese științifice și tehnice care 
permit să se concluzioneze că materia 
primă respectivă nu creează o cerere 

suplimentară de terenuri și nici efecte 
semnificative de distorsionare a piețelor 

produselor (secundare), deșeurilor sau 
reziduurilor, că generează reduceri 
substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect 

de seră în comparație cu combustibilii 
fosili și că nu riscă să producă un impact 

negativ asupra mediului și a biodiversității. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 25a în 

vederea modificării listei de materii prime 
din partea A din anexa IX. Comisia adoptă 

un act delegat separat cu privire la fiecare 
materie primă. Fiecare act delegat se 
bazează, luând în mod corespunzător în 

considerare principiile ierarhiei deșeurilor 
instituite prin Directiva 2008/98/CE, pe 
analiza celor mai recente progrese 
științifice și tehnice care permit să se 
concluzioneze că materia primă respectivă 

nu creează o cerere suplimentară de 
terenuri și nici efecte semnificative de 
distorsionare a piețelor produselor 
(secundare), deșeurilor sau reziduurilor, că 
generează reduceri substanțiale ale 

emisiilor de gaze cu efect de seră în 
comparație cu combustibilii fosili și că nu 
riscă să producă un impact negativ asupra 

mediului și a biodiversității. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se permită dezvoltarea de noi utilizări ale materiilor prime în cadrul 
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modelelor de afaceri verzi inovatoare. Dacă un material este considerat în prezent reziduu, 

însă mâine se descoperă că este un produs, ca urmare a evaluării științifice și tehnologice a 

utilizării sale, atunci legislația trebuie să prevadă aceste schimbări. Altminteri, aceasta 

împiedică existența pieței și a concurenței, fapt care ar fi în contradicție cu obiectivele 

directivei. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Amendamentul 101 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0025/2015 

Nils Torvalds 
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – punctul 5 – litera ba (nouă) 
Directiva 2009/28/CE 

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou) 
 

Poziția Consiliului Amendamentul 

 (ba) se introduce următorul alineat: 

„(4a) Biocarburanții și biolichidele luați 
în considerare în sensurile menționate la 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se 
obțin din deșeuri sau reziduuri cărora li 
se aplică obiective privind reutilizarea și 
reciclarea în temeiul articolului 11 
alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE. 
Statele membre garantează că folosirea 
deșeurilor și reziduurilor care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2008/98/CE pentru producerea de 
biolichide și biocarburanți în sensul 
obiectivelor menționate la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) respectă ierarhia 
deșeurilor stabilită la articolul 4 din 
directiva respectivă. De asemenea, statele 
membre țin seama în mod corespunzător 
de principiul utilizării în cascadă, ținând 
seama de circumstanțele economice și 
tehnologice de la nivel regional și local.” 

Or. en 

Justificare 

La utilizarea materiilor prime, statele membre ar trebui să se asigure că se respectă ierarhia 

deșeurilor și utilizarea în cascadă a biomasei. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Amendamentul 102 

Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0025/2015 

Nils Torvalds 
Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Poziția Consiliului 

Anexa 2 – punctul 3 
Directiva 2009/28/CE 

Anexa IX – Partea A – litera o 
 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(o) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și 
reziduuri din silvicultură și industriile 

forestiere, cum ar fi scoarța, ramurile, 
reziduurile anterioare comercializării, 

frunzele, acele, coroanele arborilor, 
rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu 
sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de 
tal. 

(o) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și 
reziduuri din silvicultură și industriile 

forestiere, cum ar fi scoarța, ramurile, 
reziduurile anterioare comercializării, 

frunzele, acele, coroanele arborilor, leșia 
neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol și 
lignina. 

Or. en 

Justificare 

Uleiul de tal, așchiile și rumegușul sunt deja utilizate în economie în conformitate cu 

principiul utilizării în cascadă. Este important să li se permită companiilor din industria 

chimică bazată pe conceptul bio și altor industrii bazate pe acest concept să poată concura în 

continuare din punct de vedere comercial astfel încât să aibă acces la aceste materii prime 

pentru producția lor și pentru inovații. 


