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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În iulie 2021, Comisia Europeană a adoptat pachetul de măsuri „Pregătiți pentru 55”, care 
urmărește să realizeze o reducere netă a emisiilor nete de gaze cu efect de seră de cel puțin 
55 % până în 2030 și să aducă neutralitatea climatică în conformitate cu Pactul verde 
european. O parte a pachetului este o propunere de modificare a Directivei privind energia din 
surse regenerabile, care stabilește un obiectiv mai ambițios al UE pentru 2030, în 
conformitate cu obiectivul propus de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Pe lângă un obiectiv mai ambițios, propunerea sugerează, de asemenea, măsuri axate pe 
domenii în care progresele au fost mai lente până în prezent. Scopul său este de a consolida 
măsurile existente în sectorul încălzirii și răcirii, precum și în sectorul transporturilor și de a le 
completa cu noi dispoziții privind construcțiile și industria. Propunerea este, de asemenea, 
legată de strategia de integrare a sistemului energetic, de strategia privind hidrogenul, de 
strategia privind energia din surse regenerabile offshore și de strategia privind biodiversitatea.

Raportorul a subliniat puternica dimensiune locală a producției de energie din surse 
regenerabile. Prin urmare, este important ca statele membre să implice pe deplin autoritățile 
locale și regionale în planificarea și punerea în aplicare a măsurilor naționale în domeniul 
mediului și al climei.

Raportorul consideră că trebuie utilizate surse importante de tranziție, cum ar fi biomasa, 
pentru a atinge obiectivele de mediu în următorii ani. Pentru ca actuala revizuire să garanteze 
că biomasa este achiziționată și utilizată în mod durabil, va fi important să existe definiții 
clare și funcționale. Raportorul consideră, de asemenea, că propunerea Comisiei de a 
introduce principiul utilizării în cascadă într-un act delegat nu este utilă și ar putea astfel să fie 
dăunătoare. Această abordare nu numai că ar adăuga costuri și sarcini administrative 
suplimentare, dar nici nu ia în considerare factorii locali. Cea mai bună soluție ar fi 
încurajarea statelor membre să ia în considerare utilizarea în cascadă în funcție de contextul 
lor local.

Raportorul consideră că proiectele de rețele inteligente în regiunile de frontieră pot oferi o 
valoare adăugată ridicată abordării transfrontaliere, permițând o mai bună optimizare a 
resurselor, oferind flexibilitate și reziliență sistemelor de energie electrică și asigurând 
beneficii sociale mai mari pentru comunitățile locale implicate.

Raportorul consideră că introducerea unei definiții a combustibililor cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon este pertinentă pentru a sprijini adoptarea de măsuri de limitare a emisiilor 
de dioxid de carbon și utilizarea tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care sunt 
alternative capabile să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să susțină UE în procesul de 
atingere a obiectivelor sale de mediu până în 2050.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pactul verde european5 stabilește 
obiectivul ca Uniunea obiectivul de 
realizare a neutralității climatice până în 
2050 într-un mod care să contribuie la 
economia, creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă în Europa. Acest 
obiectiv, precum și obiectivul de reducere 
cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de 
seră până în 2030, astfel cum este stabilit în 
Planul privind obiectivul climatic pentru 
20306, care a fost aprobat atât de 
Parlamentul European7, cât și de 
Consiliul European8, necesită o tranziție 
energetică și ponderi semnificativ mai mari 
ale surselor regenerabile de energie într-un 
sistem energetic integrat.

(1) Pactul verde european5 stabilește 
obiectivul ca Uniunea să realizeze 
neutralitatea climatică până în 2050 cel 
târziu, într-un mod care să contribuie la 
sustenabilitatea economiei europene, 
protecția mediului, dezvoltarea socială, 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, abordând în același timp problema 
schimbărilor climatice. Acest obiectiv, 
precum și obiectivul de reducere cu 55 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030, astfel cum este stabilit în 
Regulamentul (UE) 2021/1119 („Legea 
europeană a climei”), necesită o tranziție 
energetică și ponderi semnificativ mai mari 
ale surselor regenerabile de energie într-un 
sistem energetic integrat.

_________________ _________________
5 Comunicarea Comisiei COM (2019) 640 
final din 11.12.2019, intitulată Pactul verde 
european.

5 Comunicarea Comisiei COM (2019) 640 
final din 11.12.2019, intitulată Pactul verde 
european.

6 Comunicarea Comisiei COM (2020) 562 
final din 17.9.2020, intitulată Stabilirea 
unui obiectiv mai ambițios în materie de 
climă pentru Europa în perspectiva 
anului 2030 – Investirea într-un viitor 
neutru din punct de vedere climatic, în 
interesul cetățenilor.
7 Rezoluția Parlamentului European din 
15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul 
ecologic european [2019/2956(RSP)].
8 Concluziile Consiliului European din 
11 decembrie 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7339/1011-12-20-euco-conclusions-
ro.pdf.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Energia din surse regenerabile 
joacă un rol fundamental pentru punerea în 
practică a Pactului verde european și 
pentru atingerea neutralității climatice până 
în 2050, având în vedere faptul că sectorul 
energetic contribuie cu peste 75 % la 
emisiile totale de gaze cu efect de seră din 
Uniune. Prin reducerea acestor emisii de 
gaze cu efect de seră, energia din surse 
regenerabile contribuie, de asemenea, la 
abordarea provocărilor legate de mediu, 
cum ar fi pierderea biodiversității.

(2) Energia din surse regenerabile 
joacă un rol fundamental pentru punerea în 
practică a Pactului verde european și 
pentru atingerea neutralității climatice până 
în 2050, având în vedere faptul că sectorul 
energetic contribuie cu peste 75 % la 
emisiile totale de gaze cu efect de seră din 
Uniune. Prin reducerea acestor emisii de 
gaze cu efect de seră, energia din surse 
regenerabile contribuie, de asemenea, la 
abordarea provocărilor legate de mediu, 
cum ar fi pierderea biodiversității; 
contribuind la îmbunătățirea generală a 
condițiilor de mediu și la evitarea 
fenomenelor meteorologice extreme, cum 
ar fi perioadele de secetă și inundațiile.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui consolidat rolul 
comunităților locale de energie din surse 
regenerabile ca instrument de promovare 
a utilizării pe scară largă a surselor 
regenerabile de energie. Inițiativele 
privind producția proprie (colectivă) și 
autoconsumul (colectiv) în gospodării și 
la nivel centralizat ar trebui facilitate prin 
reducerea permiselor, a dificultăților 
administrative sau a altor factori care 
împiedică accesul la rețea, a taxelor de 
rețea și prin consolidarea punerii în 
aplicare a tehnologiilor precum cea 
solară, termică și fotovoltaică, eoliană și 
geotermală, care garantează accesul la 
fondurile UE și îmbunătățesc punerea în 
aplicare a tehnologiilor precum cea 
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solară, termică și fotovoltaică, eoliană și 
geotermală. În acest scop, Comisia și 
statele membre sunt invitate să încurajeze, 
în cadrul planurilor lor de politică de 
coeziune, finanțarea infrastructurilor și a 
instrumentelor care favorizează aceste 
procese.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producția de energie din surse 
regenerabile are loc adesea la nivel local 
și depinde de IMM-urile regionale; prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
implice pe deplin autoritățile locale și 
regionale în stabilirea obiectivelor și în 
susținerea măsurilor de politică;

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Promovarea energiei din surse 
regenerabile interne reduce dependența 
energetică a Uniunii și nevoia acesteia de 
a importa combustibili fosili, sporind 
securitatea energetică.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Aproximativ 35 de milioane de 
europeni sunt afectați de sărăcia 
energetică1a, iar politicile privind energia 
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din surse regenerabile au un rol 
important în orice strategie de combatere 
a sărăciei energetice și a vulnerabilității 
consumatorilor.
_________________
1a Recomandarea (UE) 2020/1563 a 
Comisiei din 14 octombrie 2020 privind 
sărăcia energetică

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Prin urmare, statele membre ar 
trebui să se asigure că sunt instituite 
stimulente și politici proactive pentru a 
facilita adoptarea producției de energie 
din surse regenerabile și a sistemelor de 
încălzire și răcire, nu numai în 
gospodăriile cu venituri medii și ridicate, 
ci și, în special, în gospodăriile cu venituri 
mici care sunt expuse riscului de sărăcie 
energetică, acordând o atenție specială 
celor situate în zonele slab populate.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) Autoritățile de management sunt 
încurajate să promoveze utilizarea 
investițiilor teritoriale integrate (ITI) și a 
proiectelor de dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
pentru a stabili abordări ascendente în 
vederea dezvoltării comunităților de 
energie locale și a proiectelor de energie 
din surse regenerabile.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 2 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2g) Ar trebui integrate diferitele surse 
de energie durabilă disponibile. Utilizarea 
acestora ar trebui, de asemenea, 
încurajată prin crearea de comunități de 
energie din surse regenerabile și de 
comunități de energie ale cetățenilor 
orientate spre sustenabilitate socială și de 
mediu, atât din punctul de vedere al 
participanților, cât și al operatorilor de 
rețele de distribuție.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 2 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2h) Autoritățile competente ar trebui 
să stabilească norme și proceduri 
administrative simplificate pentru micii 
producători de energie din surse 
regenerabile și pentru comunitățile de 
energie locale, pentru a se asigura că nu 
se confruntă cu sarcini administrative 
discriminatorii.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 2 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2i) Statele membre ar trebui să 
instituie scheme de sprijin financiar 
dedicate pentru comunitățile de energie 
locale, în special pe parcursul etapelor de 
planificare și de înființare, precum și să 
introducă sesiuni de informare tehnică și 
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de consiliere pentru a sprijini aceste 
comunități și a încuraja utilizarea unor 
structuri de proprietate inovatoare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului9 
stabilește un obiectiv obligatoriu al Uniunii 
de atingere a unei ponderi de cel puțin 
32 % a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului final brut de energie al 
Uniunii până în 2030. În conformitate cu 
Planul privind obiectivul climatic, 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului final brut de energie ar 
trebui să se majoreze la 40 % până în 2030 
pentru a realiza obiectivul Uniunii de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră10. Prin urmare, obiectivul stabilit la 
articolul 3 din directiva respectivă trebuie 
să fie majorat.

(3) Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului9 
stabilește un obiectiv obligatoriu al Uniunii 
de atingere a unei ponderi de cel puțin 
32 % a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului final brut de energie al 
Uniunii până în 2030. În conformitate cu 
Planul privind obiectivul climatic, 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului final brut de energie ar 
trebui să se majoreze la cel puțin 45 % 
până în 2030 pentru a realiza obiectivul 
Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră consacrat în Legea 
europeană a climei10. Prin urmare, 
obiectivul stabilit la articolul 3 din 
directiva respectivă trebuie să fie majorat și 
însoțit de anumite obiective naționale, 
având în vedere eficacitatea lor dovedită 
în ceea ce privește asigurarea certitudinii 
pentru investitori și încurajarea 
dezvoltării continue a tehnologiilor care 
generează energie din toate tipurile de 
surse regenerabile. 

__________________ __________________
9 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

9 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209.

10 Punctul 3 din Comunicarea Comisiei 
COM (2020) 562 final din 17.9.2020, 
intitulată Stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios în materie de climă pentru Europa 
în perspectiva anului 2030 – Investirea 

10 Punctul 3 din Comunicarea Comisiei 
COM (2020) 562 final din 17.9.2020, 
intitulată Stabilirea unui obiectiv mai 
ambițios în materie de climă pentru Europa 
în perspectiva anului 2030 – Investirea 
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într-un viitor neutru din punct de vedere 
climatic, în interesul cetățenilor.

într-un viitor neutru din punct de vedere 
climatic, în interesul cetățenilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere invadarea 
Ucrainei de către Rusia, Agenția 
Internațională a Energiei a prezentat 
Uniunii Europene un plan în 10 puncte 
pentru reducerea dependenței de 
aprovizionarea din Rusia cu peste o 
treime, sprijinind în același timp Pactul 
verde european și asigurând o tranziție 
energetică rapidă, mai puternică și mai 
clară. Printre recomandări, Agenția 
Internațională a Energiei a recomandat 
„maximizarea producției de energie din 
bioenergie”. În plus, în același context, 
Comisia Europeană a publicat 
comunicarea „REPowerEU: acțiuni 
europene comune pentru o energie mai 
accesibilă ca preț, sigură și durabilă”, în 
care se solicită dublarea obiectivului 
pachetului „Pregătiți pentru 55” pentru 
biometan la o producție de 35 de miliarde 
de metri cubi (mmc) pe an până în 2030. 
Planurile strategice ale statelor membre 
în cadrul PAC sunt încurajate să 
direcționeze finanțarea către biometanul 
produs din surse de biomasă sustenabile, 
inclusiv, în special, deșeuri și reziduuri 
agricole. Rolul biomasei agricole și al 
biomasei de origine forestieră ca sursă 
durabilă, regenerabilă și locală de energie 
ar trebui, prin urmare, consolidat, 
încurajat și promovat în drumul Europei 
către decarbonizare și autonomie 
energetică.

Amendamentul 14
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Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dovezile științifice continue arată 
că economiile de energie, eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile reprezintă factori-cheie 
pentru a ajunge la o economie cu zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră. În 
conformitate cu recomandarea Comisiei 
din 28 septembrie 2021 intitulată 
„Eficiența energetică înainte de toate: de 
la principii la practică. Orientări și 
exemple pentru implementarea în 
procesul decizional care cuprinde și 
sectorul energetic”, prezenta directivă ar 
trebui să adopte o abordare integrată prin 
promovarea celei mai eficiente surse 
regenerabile de energie din punct de 
vedere energetic pentru orice sector și 
aplicație dată, precum și prin promovarea 
eficienței sistemului, astfel încât să fie 
nevoie de cât mai puțină energie pentru 
diverse activități economice.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Unul dintre cele cinci obiective ale 
politicii de coeziune pentru perioada 
2021-2027 este o Europă mai ecologică și 
promovarea investițiilor în energie curată, 
economia circulară, atenuarea 
schimbărilor climatice și transporturile 
durabile. Prin urmare, fondurile politicii 
de coeziune ar trebui să urmărească să 
prevină accentuarea disparităților, 
ajutând regiunile care suportă cea mai 
grea povară a tranziției, promovând 
investițiile în infrastructură și formând 
lucrătorii în domeniul noilor tehnologii, 
asigurându-se că nimeni nu este lăsat în 
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urmă.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Comisia și statele membre ar 
trebui să implice autoritățile regionale, 
locale și teritoriale printr-o abordare 
ascendentă pentru ca obiectivele Pactului 
verde european să devină realizabile. În 
acest scop, va fi esențial să se consolideze 
guvernanța pe mai multe niveluri pentru 
a spori nivelul de ambiție și de acțiune la 
nivel local prin implicarea cetățenilor și a 
actorilor teritoriali.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) FEDR va trebui să sprijine 
promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră; promovarea energiei din surse 
regenerabile; dezvoltarea de sisteme și 
rețele energetice inteligente, precum și 
promovarea mobilității urbane 
multimodale durabile ca parte a tranziției 
către o economie fără emisii de dioxid de 
carbon; FSE+ trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea sistemelor de educație și de 
formare profesională necesare pentru 
adaptarea competențelor și calificărilor, 
la perfecționarea tuturor, inclusiv a forței 
de muncă și la crearea de noi locuri de 
muncă în sectoarele legate de mediu, 
climă, energie, economie circulară și 
bioeconomie (articolul 4 din 
Regulamentul FSE+);
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 3 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) Atunci când evaluează planurile 
naționale privind bioenergia, Comisia ar 
trebui să evalueze coerența și contribuția 
lor la legislația și angajamentele Uniunii 
în materie de mediu și climă.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 3 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3g) Producția de energie din surse 
regenerabile are o puternică dimensiune 
locală. Prin urmare, este important ca 
statele membre să implice pe deplin 
autoritățile locale și regionale în 
planificarea și punerea în aplicare a 
măsurilor naționale în domeniul climei, 
asigurând accesul direct la finanțare și 
monitorizarea progreselor înregistrate de 
măsurile luate. După caz, statele membre 
ar trebui să integreze contribuțiile locale 
și regionale în planurile lor naționale 
privind energia și clima.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 3 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3h) recunoaște importanța politicii de 
coeziune privind sprijinul acordat 
regiunilor insulare de a atinge obiectivele 
de neutralitate climatică, ținând seama de 
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costurile suplimentare legate de sectoare 
precum energia și transporturile, precum 
și de impactul tehnologiilor mobile asupra 
sistemelor lor energetice, care necesită 
investiții proporțional foarte mari pentru 
gestionarea energiilor intermitente din 
surse regenerabile;

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 3 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3i) subliniază că, din cauza 
dimensiunilor reduse și a sistemelor 
energetice izolate, regiunile insulare 
îndepărtate, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice, se confruntă cu o 
provocare majoră în ceea ce privește 
aprovizionarea cu energie, deoarece 
depind, în general, de combustibilii fosili 
importați pentru producția de energie 
electrică, pentru sectorul transporturilor 
și pentru încălzire;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 3 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3j) consideră că utilizarea energiei 
din surse regenerabile, inclusiv a energiei 
maremotrice, ar trebui să fie o prioritate 
și consideră că aceasta ar putea aduce 
beneficii substanțiale insulelor, ținând 
seama de nevoile comunităților locale, 
inclusiv de conservarea arhitecturii 
tradiționale a insulelor și a habitatelor 
locale; solicită, prin urmare, să se sprijine 
dezvoltarea unei game largi de surse 
regenerabile de energie în funcție de 
caracteristicile lor geografice; salută 
programele lansate de insule privind 



AD\1257770RO.docx 15/89 PE703.013v02-00

RO

hidrogenul produs din surse regenerabile 
de energie;

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se recunoaște din ce în ce mai 
mult necesitatea alinierii politicilor în 
domeniul bioenergiei la principiul 
utilizării în cascadă a biomasei11, în 
vederea asigurării unui acces echitabil la 
piața materiilor prime de biomasă în 
vederea dezvoltării de soluții 
bioeconomice inovatoare, cu valoare 
adăugată ridicată, și a unei bioeconomii 
circulare durabile. Atunci când elaborează 
scheme de sprijin pentru bioenergie, statele 
membre ar trebui, prin urmare, să țină 
seama de disponibilitatea aprovizionării 
sustenabile cu biomasă pentru uz energetic 
și pentru alte utilizări și de menținerea 
absorbanților de carbon și a ecosistemelor 
din pădurile naționale, precum și de 
principiul economiei circulare și al 
utilizării în cascadă a biomasei și de 
ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului12. În acest scop, statele 
membre nu ar trebui să acorde sprijin 
pentru producția de energie din bușteni de 
gater, bușteni de furnir, buturugi și 
rădăcini și să evite promovarea utilizării 
lemnului rotund de calitate pentru 
producția de energie, cu excepția unor 
circumstanțe bine definite. În 
conformitate cu principiul utilizării în 
cascadă, biomasa lemnoasă ar trebui 
utilizată în conformitate cu cea mai mare 
valoare adăugată economică și de mediu, 
în următoarea ordine a priorităților: 1) 
produse pe bază de lemn, 2) prelungirea 
duratei lor de viață, 3) reutilizare, 4) 
reciclare, 5) bioenergie și 6) eliminare. În 
cazul în care nicio altă utilizare a 

(4) Atunci când elaborează scheme de 
sprijin pentru bioenergie, statele membre ar 
trebui, prin urmare, să țină seama de 
disponibilitatea aprovizionării sustenabile 
cu biomasă pentru uz energetic și pentru 
alte utilizări și de menținerea absorbanților 
de carbon și a ecosistemelor din pădurile 
naționale, inclusiv de prevenirea 
incendiilor forestiere, precum și de 
asigurarea protejării biodiversității și de 
extinderea principiului economiei 
circulare și al utilizării în cascadă a 
biomasei și de ierarhia deșeurilor stabilită 
în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului12. Pe de altă 
parte, în definirea implicațiilor 
suplimentare ale principiului utilizării în 
cascadă, este necesar să se recunoască 
particularitățile naționale care ghidează 
statele membre în elaborarea schemelor lor 
de sprijin. Prevenirea, reutilizarea și 
reciclarea deșeurilor ar trebui să fie 
opțiunea prioritară. Statele membre ar 
trebui să evite crearea unor scheme de 
sprijin care ar fi contrare obiectivelor 
privind tratarea deșeurilor și care ar duce la 
utilizarea ineficientă a deșeurilor 
reciclabile.
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biomasei lemnoase nu este viabilă din 
punct de vedere economic sau potrivită 
din punctul de vedere al mediului, 
recuperarea energiei contribuie la 
reducerea producției de energie din surse 
neregenerabile. Prin urmare, schemele de 
sprijin ale statelor membre pentru 
bioenergie ar trebui să fie direcționate 
către astfel de materii prime pentru care 
există o concurență redusă pe piață cu 
sectoarele materialelor și a căror 
aprovizionare se consideră că are un efect 
pozitiv atât pentru climă, cât și pentru 
biodiversitate, pentru a evita stimulentele 
negative pentru opțiunile nesustenabile în 
materie de bioenergie, astfel cum au fost 
identificate în raportul JRC intitulat 
„Utilizarea biomasei lemnoase pentru 
producția de energie în UE”13. Pe de altă 
parte, în definirea implicațiilor 
suplimentare ale principiului utilizării în 
cascadă, este necesar să se recunoască 
particularitățile naționale care ghidează 
statele membre în elaborarea schemelor lor 
de sprijin. Prevenirea, reutilizarea și 
reciclarea deșeurilor ar trebui să fie 
opțiunea prioritară. Statele membre ar 
trebui să evite crearea unor scheme de 
sprijin care ar fi contrare obiectivelor 
privind tratarea deșeurilor și care ar duce la 
utilizarea ineficientă a deșeurilor 
reciclabile. În plus, pentru a asigura o 
utilizare mai eficientă a bioenergiei, 
începând din 2026, statele membre nu ar 
trebui să mai acorde sprijin centralelor 
care produc exclusiv energie electrică, cu 
excepția cazului în care instalațiile se află 
în regiuni cu un statut specific de utilizare 
în ceea ce privește tranziția lor de la 
combustibilii fosili sau în cazul în care 
instalațiile utilizează captarea și stocarea 
dioxidului de carbon.
__________________ __________________
11 Principiul utilizării în cascadă 
urmărește să obțină utilizarea eficientă a 
resurselor de biomasă, acordând 
prioritate utilizării materiilor prime de 
biomasă în defavoarea utilizării de 
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energie ori de câte ori este posibil, 
crescând astfel cantitatea de biomasă 
disponibilă în cadrul sistemului. În 
conformitate cu principiul utilizării în 
cascadă, biomasa lemnoasă ar trebui 
utilizată în conformitate cu cea mai mare 
valoare adăugată economică și de mediu, 
în următoarea ordine a priorităților: 1) 
produse pe bază de lemn, 2) prelungirea 
duratei lor de viață, 3) reutilizare, 4) 
reciclare, 5) bioenergie și 6) eliminare.
12 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 
22.11.2008, p. 3).

12 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (JO L 312, 
22.11.2008, p. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Creșterea rapidă a producției de 
energie electrică din surse regenerabile și 
competitivitatea din ce în ce mai mare a 
costurilor acesteia pot fi utilizate pentru a 
răspunde unei ponderi tot mai mari a 
cererii de energie, de exemplu, prin 
utilizarea pompelor de căldură pentru 
încălzirea spațiilor sau a proceselor 
industriale la temperatură scăzută, a 
vehiculelor electrice pentru transport sau a 
furnalelor electrice din anumite sectoare. 
Energia electrică din surse regenerabile 
poate fi utilizată, de asemenea, pentru a 
produce combustibili sintetici destinați 
consumului în sectoare ale transporturilor 
greu de decarbonizat, cum ar fi aviația și 
transportul maritim. Un cadru pentru 
electrificare trebuie să permită o 
coordonare solidă și eficientă și să extindă 
mecanismele pieței pentru a corela cererea 

(5) Creșterea rapidă a producției de 
energie electrică din surse regenerabile și 
competitivitatea din ce în ce mai mare a 
costurilor acesteia pot fi utilizate pentru a 
răspunde unei ponderi tot mai mari a 
cererii de energie, de exemplu, prin 
utilizarea pompelor de căldură pentru 
încălzirea spațiilor sau a proceselor 
industriale la temperatură scăzută, a 
vehiculelor electrice pentru transport sau a 
furnalelor electrice din anumite sectoare. 
Energia electrică din surse regenerabile 
poate fi utilizată, de asemenea, pentru a 
produce combustibili sintetici destinați 
consumului în sectoare ale transporturilor 
greu de decarbonizat, cum ar fi aviația și 
transportul maritim. Un cadru pentru 
electrificare trebuie să permită o 
coordonare solidă și eficientă și să extindă 
mecanismele pieței pentru a corela cererea 
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și oferta în spațiu și timp, pentru a stimula 
investițiile în flexibilitate și pentru a 
contribui la integrarea unor ponderi mari 
ale producției variabile de energie electrică 
din surse regenerabile. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că utilizarea 
energiei electrice din surse regenerabile 
continuă să crească într-un ritm adecvat 
pentru a răspunde creșterii cererii. În acest 
scop, statele membre ar trebui să 
stabilească un cadru care să includă 
mecanisme compatibile cu piața pentru a 
elimina barierele rămase în calea integrării 
depline în sistemul energetic a unor 
sisteme energetice sigure și adecvate, 
adaptate unui nivel ridicat de energie din 
surse regenerabile, precum și a unor 
instalații de stocare. În special, acest cadru 
abordează barierele rămase, inclusiv cele 
nefinanciare, cum ar fi resursele digitale și 
umane insuficiente ale autorităților pentru 
prelucrarea unui număr tot mai mare de 
cereri de autorizare.

și oferta în spațiu și timp, pentru a stimula 
investițiile în flexibilitate, stocarea 
energiei și răspunsul la cerere și pentru a 
contribui la integrarea unor ponderi mari 
ale producției variabile de energie electrică 
din surse regenerabile. Acest cadru 
trebuie, de asemenea, să țină seama de 
disparitățile regionale existente și de 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
regiuni și să sprijine soluții eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, asigurând 
o reducere a costurilor cu energia pentru 
populația și întreprinderile europene. Prin 
urmare, statele membre ar trebui, ținând 
seama de principiul „eficiența energetică 
înainte de toate”, să se asigure că 
utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile continuă să crească într-un 
ritm adecvat pentru a răspunde creșterii 
cererii. În acest scop, statele membre ar 
trebui să stabilească un cadru care să 
includă mecanisme compatibile cu piața 
pentru a elimina barierele rămase în calea 
integrării depline în sistemul energetic a 
unor sisteme energetice sigure și adecvate, 
adaptate unui nivel ridicat de energie din 
surse regenerabile, precum și a unor 
instalații de stocare. În special, acest cadru 
abordează barierele rămase în calea 
integrării depline a surselor regenerabile 
de energie neprogramabile în sistemul de 
energie electrică și a procesului de 
decarbonizare a parcului energetic prin 
asigurarea disponibilității unor 
instrumente de piață care să ofere 
semnale de preț pe termen lung pentru 
deciziile de investiții, inclusiv investiții în 
adecvarea, stabilitatea și flexibilitatea 
sistemului prin competitivitate, proceduri 
de licitație transparente și 
nediscriminatorii care prevăd 
remunerarea ofertanților câștigători pe 
baza prețurilor pieței. Cadrul abordează și 
barierele nefinanciare, cum ar fi resursele 
digitale și umane insuficiente ale 
autorităților pentru prelucrarea unui număr 
tot mai mare de cereri de autorizare.



AD\1257770RO.docx 19/89 PE703.013v02-00

RO

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia prezintă orientări pentru 
a ajuta statele membre să reducă barierele 
administrative, în special să simplifice și 
să accelereze procedurile de autorizare 
pentru proiectele de energie din surse 
regenerabile, inclusiv indicatori-cheie de 
performanță (ICP) pentru a evalua 
progresele înregistrate. Simplificarea 
procedurilor administrative de acordare a 
autorizațiilor și un număr suficient de 
resurse digitale și umane ale autorităților 
sunt esențiale pentru a accelera utilizarea 
surselor regenerabile de energie și, prin 
urmare, pentru a atinge obiectivele 
stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când se calculează ponderea 
energiei din surse regenerabile într-un stat 
membru, combustibilii din surse 
regenerabile de origine nebiologică ar 
trebui să fie luați în considerare în sectorul 
în care sunt consumați (energie electrică, 
încălzire și răcire sau transporturi). Pentru 
a evita dubla contabilizare, energia 
electrică din surse regenerabile utilizată 
pentru producerea acestor combustibili nu 
ar trebui luată în calcul. Acest lucru ar duce 
la o armonizare a normelor de contabilizare 
pentru acești combustibili în tot cuprinsul 
directivei, indiferent dacă aceștia sunt luați 
în considerare pentru obiectivul global 
privind energia din surse regenerabile sau 
pentru orice alt obiectiv secundar. De 
asemenea, acest lucru ar permite calcularea 

(6) Atunci când se calculează ponderea 
energiei din surse regenerabile într-un stat 
membru, combustibilii din surse 
regenerabile de origine nebiologică ar 
trebui să fie luați în considerare în sectorul 
în care sunt consumați (energie electrică, 
încălzire și răcire sau transporturi). Pentru 
a evita dubla contabilizare, energia 
electrică din surse regenerabile utilizată 
pentru producerea acestor combustibili nu 
ar trebui luată în calcul. Acest lucru ar duce 
la o armonizare a normelor de contabilizare 
pentru acești combustibili în tot cuprinsul 
directivei, indiferent dacă aceștia sunt luați 
în considerare pentru obiectivul global 
privind energia din surse regenerabile sau 
pentru orice alt obiectiv secundar. De 
asemenea, acest lucru ar permite calcularea 
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consumului real de energie, ținând seama 
de pierderile de energie din procesul de 
producere a acestor combustibili. În plus, 
s-ar permite contabilizarea combustibililor 
din surse regenerabile de origine 
nebiologică importați și consumați în 
Uniune.

consumului real de energie, ținând seama 
de pierderile de energie din procesul de 
producere a acestor combustibili. În plus, 
s-ar permite contabilizarea combustibililor 
din surse regenerabile de origine 
nebiologică importați și consumați în 
Uniune. În cazul în care combustibilii din 
surse regenerabile de origine nebiologică 
se consumă într-un alt stat membru decât 
cel în care au fost produși, pentru a 
compensa costurile suportate de statul 
membru producător și pentru a evita 
descurajarea investițiilor, ar trebui 
stabilite norme care să ia în considerare 
cel puțin o cantitate minimă din 
combustibilii regenerabili de origine 
nebiologică consumați într-un stat 
membru în ceea ce privește ponderea 
consumului final brut de energie din 
surse regenerabile în statul membru în 
care au fost produși.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cooperarea statelor membre în 
vederea promovării energiei din surse 
regenerabile poate lua forma transferurilor 
statistice, a schemelor de sprijin sau a 
proiectelor comune. Aceasta permite o 
utilizare eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a energiei din surse regenerabile 
în întreaga Europă și contribuie la 
integrarea pe piață. În ciuda potențialului 
său, cooperarea a fost foarte limitată, ceea 
ce a condus la rezultate nesatisfăcătoare în 
legătură cu eficiența în ceea ce privește 
creșterea ponderii energiei din surse 
regenerabile. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să fie obligate să testeze 
cooperarea prin punerea în aplicare a unui 
proiect-pilot. Proiectele finanțate prin 
contribuții naționale în cadrul 
mecanismului Uniunii de finanțare a 

(7) Cooperarea statelor membre în 
vederea promovării energiei din surse 
regenerabile, cu implicarea autorităților 
locale și regionale, poate lua forma 
transferurilor statistice, a schemelor de 
sprijin sau a proiectelor comune. Aceasta 
permite o utilizare eficientă din punctul de 
vedere al costurilor a energiei din surse 
regenerabile în întreaga Europă și 
contribuie la integrarea pe piață. În ciuda 
potențialului său, cooperarea a fost foarte 
limitată, ceea ce a condus la rezultate 
nesatisfăcătoare în legătură cu eficiența în 
ceea ce privește creșterea ponderii energiei 
din surse regenerabile. Proiectele de rețele 
inteligente în regiunile de frontieră pot 
oferi o valoare adăugată ridicată 
abordării transfrontaliere, permițând o 
mai bună optimizare a resurselor, 
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energiei din surse regenerabile instituit prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei14 ar îndeplini 
această obligație pentru statele membre 
implicate.

flexibilitate și reziliență a sistemelor de 
energie electrică, asigurând beneficii 
sociale mai mari pentru comunitățile 
locale implicate. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să fie obligate să testeze 
cooperarea prin punerea în aplicare a unui 
proiect-pilot. Proiectele finanțate prin 
contribuții naționale în cadrul 
mecanismului Uniunii de finanțare a 
energiei din surse regenerabile instituit prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei14 ar îndeplini 
această obligație pentru statele membre 
implicate.

__________________ __________________
14 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei din 
15 septembrie 2020 privind mecanismul 
Uniunii de finanțare a energiei din surse 
regenerabile (JO L 303, 17.9.2020, p. 1).

14 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei din 
15 septembrie 2020 privind mecanismul 
Uniunii de finanțare a energiei din surse 
regenerabile (JO L 303, 17.9.2020, p. 1).

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fiecare stat membru ar trebui să 
instituie un proces care să asigure 
coordonarea între toate autoritățile 
naționale, regionale și locale pertinente în 
planificarea în amonte a scenariilor de 
utilizare a energiei din surse regenerabile 
pe termen scurt, mediu și lung. Pentru a 
asigura o abordare ascendentă, statele 
membre ar trebui să solicite autorităților 
regionale și locale să realizeze 
cartografierea și planificarea integrată a 
surselor regenerabile de energie la nivel 
local și să încurajeze municipalitățile 
locale mai mici să facă același lucru în 
mod voluntar.

Amendamentul 29
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Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Sunt necesare date și informații 
exacte la nivel național, regional și local 
pentru a contribui la tranziția către un 
sistem energetic bazat pe tehnologii în 
domeniul energiei din surse regenerabile. 
Aceste date pot fi obținute dintr-o serie de 
surse, de la dispozitive inteligente la 
sisteme de observare a Pământului, 
precum Copernicus și Observatorul rural 
care va fi creat în curând.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Toate domeniile politicilor UE 
trebuie să își orienteze acțiunile către 
obiectivele climatice nou stabilite și să 
atingă neutralitatea climatică. Este cazul 
politicii de coeziune, care, timp de peste 
douăzeci de ani, a contribuit la 
decarbonizarea economiei, oferind în 
același timp exemple și bune practici care 
se pot reflecta în alte dimensiuni politice, 
cum ar fi modificarea prezentei directive. 
Politica de coeziune nu oferă numai 
oportunități de investiții pentru a 
răspunde nevoilor locale și regionale prin 
intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurile ESI), ci 
oferă și un cadru integrat de politici 
pentru a reduce disparitățile în materie de 
dezvoltare dintre regiunile europene și 
pentru a le ajuta să facă față multiplelor 
provocări pentru dezvoltarea lor, în 
special prin protecția mediului, locuri de 
muncă de calitate și o dezvoltare incluzivă 
și durabilă.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7d) Este necesar să existe elemente de 
flexibilitate suplimentare care să ia în 
calcul considerentele naționale bazate pe 
evaluările de impact.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 7 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7e) Autoritățile locale și regionale 
joacă un rol foarte important într-un 
sistem energetic integrat și descentralizat. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să sprijine 
autoritățile locale și regionale să lucreze 
la nivel transfrontalier, ajutându-le să 
instituie mecanisme de cooperare, inclusiv 
Gruparea europeană de cooperare 
teritorială (GECT).

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 7 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7f) Tranziția către neutralitatea 
climatică trebuie să fie echitabilă și 
incluzivă, acordând o atenție deosebită 
persoanelor care locuiesc în zonele rurale 
și îndepărtate și, mai precis, acelor 
teritorii care sunt cele mai afectate de 
tranziția către neutralitatea climatică, 
evitând orice creștere a disparităților 
regionale și consolidând capacitatea de 
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acțiune a lucrătorilor și a comunităților 
locale și regionale. În plus, 
particularitățile tuturor regiunilor, astfel 
cum sunt definite la articolul 174 din 
TFUE, trebuie să fie pe deplin reflectate 
în procesul de tranziție, în special prin 
concentrarea asupra zonelor rurale, a 
zonelor afectate de tranziția industrială și 
a regiunilor care suferă de handicapuri 
naturale sau demografice grave și 
permanente, pentru a asigura o dezvoltare 
armonioasă globală a tuturor zonelor. În 
acest sens, planurile naționale ar trebui să 
integreze particularitățile regiunilor lor în 
vederea combaterii crizei climatice și a 
creșterii rezilienței comunităților locale.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 7 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7g) Insulele, insulele mici, regiunile 
ultraperiferice și periferice au un 
potențial enorm în ceea ce privește 
producția de energie din surse 
regenerabile și sunt laboratoare strategice 
pentru punerea în aplicare a unor soluții 
politice inovatoare și a unor măsuri 
tehnice pentru a realiza tranziția 
energetică și pentru a reduce emisiile de 
CO2, urmând calea spre independența 
energetică, permițându-le să joace un rol 
crucial în scopul cercetării privind 
schimbările climatice și biodiversitatea și 
devenind o oglindă pentru restul Uniunii. 
Acestea ar trebui să poată avea acces la 
resurse economice suficiente și la formare 
adecvată pentru a asigura intervenții 
integrate, bazate pe integrarea sectorială 
și inovatoare pentru o infrastructură 
sustenabilă și pentru dezvoltarea 
economică locală.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Considerentul 7 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7h) Mecanismele de finanțare 
europene, cum ar fi Mecanismul pentru 
interconectarea Europei și Fondul pentru 
inovare, ar trebui să finanțeze, de 
asemenea, proiecte transfrontaliere la 
scară mică și interconectarea 
transfrontalieră a statelor membre și a 
regiunilor.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Considerentul 7 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7i) Politica de coeziune asigură o mai 
mare coerență și coordonare între ea și 
alte domenii legislative ale UE, 
îmbunătățind integrarea politică a 
aspectelor legate de climă, elaborând 
politici mai eficiente bazate pe surse, 
furnizând finanțare specifică din partea 
UE și, în consecință, îmbunătățind 
punerea în aplicare a politicilor climatice 
pe teren.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Considerentul 7 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7j) Este extrem de important să se 
mențină pe deplin guvernanța pe mai 
multe niveluri și principiile 
parteneriatului în tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, dat fiind că autoritățile locale și 
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regionale au competențe directe în 
materie de mediu și schimbări climatice, 
punând în aplicare 90 % dintre măsurile 
de adaptare la schimbările climatice și 
respectiv 70 % dintre măsurile de 
atenuare a schimbărilor climatice. În 
plus, aceste autorități pun în practică și 
acțiuni care vizează promovarea unui 
comportament favorabil climei în rândul 
cetățenilor, inclusiv legate de gestionarea 
deșeurilor, mobilitatea inteligentă, 
locuințele durabile și consumul de 
energie.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Strategia privind energia din surse 
regenerabile offshore introduce un obiectiv 
ambițios de generare a unei cantități de 
300 GW de energie eoliană offshore și de 
40 GW de energie oceanică în toate 
bazinele maritime ale Uniunii până în 
2050. Pentru a se asigura această 
schimbare majoră, va fi necesară o 
colaborare transfrontalieră între statele 
membre la nivel de bazin maritim. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să 
definească împreună cantitatea de energie 
din surse regenerabile offshore produsă, 
care urmează să fie utilizată în fiecare 
bazin maritim până în 2050, cu etape 
intermediare în 2030 și 2040. Aceste 
obiective ar trebui să se reflecte în 
planurile actualizate naționale privind 
energia și clima care vor fi prezentate în 
2023 și 2024 în temeiul 
Regulamentul (UE) 2018/1999. La 
stabilirea cantității, statele membre ar 
trebui să țină seama de potențialul de 
energie din surse regenerabile offshore al 
fiecărui bazin maritim, de protecția 
mediului, de adaptarea la schimbările 
climatice și de alte utilizări ale mării, 

(8) Strategia privind energia din surse 
regenerabile offshore introduce un obiectiv 
ambițios de generare a unei cantități de 
300 GW de energie eoliană offshore și de 
40 GW de energie oceanică în toate 
bazinele maritime ale Uniunii până în 
2050. Pentru a se asigura această 
schimbare majoră, va fi necesară o 
colaborare transfrontalieră între statele 
membre și autoritățile regionale și locale 
pertinente la nivel de bazin maritim. Prin 
urmare, statele membre și actorii regionali 
și locali pertinenți ar trebui să definească 
împreună și să aloce în planurile lor de 
amenajare a spațiului maritim un spațiu 
adecvat pentru cantitatea de energie din 
surse regenerabile offshore produsă, care 
urmează să fie utilizată în fiecare bazin 
maritim până în 2050, cu etape 
intermediare în 2030 și 2040. Aceste 
obiective ar trebui să se reflecte în 
planurile actualizate naționale privind 
energia și clima care vor fi prezentate în 
2023 și 2024 în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1999. La 
stabilirea cantității, ar trebui să se țină 
seama de potențialul de energie din surse 
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precum și de obiectivele de decarbonizare 
ale Uniunii. În plus, statele membre ar 
trebui să analizeze tot mai atent 
posibilitatea de a combina producția de 
energie din surse regenerabile offshore cu 
liniile de transport care interconectează mai 
multe state membre, sub forma unor 
proiecte hibride sau, într-o etapă ulterioară, 
a unei rețele mai buclate. Acest lucru ar 
permite distribuția energiei electrice în 
direcții diferite, maximizând astfel 
bunăstarea socioeconomică, optimizând 
cheltuielile de infrastructură și permițând o 
utilizare mai durabilă a mării.

regenerabile offshore al fiecărui bazin 
maritim, de fezabilitatea tehnică și 
economică a infrastructurii rețelei de 
transport, de protecția mediului și a 
peisajului și de biodiversitate, de adaptarea 
la schimbările climatice și de alte utilizări 
ale mării, în special de activitățile care se 
desfășurau deja în zonele afectate, de 
posibilele prejudicii aduse mediului, de 
articolul 2 din Acordul de la Paris, 
precum și de obiectivele de decarbonizare 
ale Uniunii. Mai mult, statele membre ar 
trebui să conștientizeze pe deplin rolul de 
lider al regiunilor insulare și 
ultraperiferice europene în creșterea 
producției de energie eoliană offshore și 
oceanică și asigură posibilitatea includerii 
comunităților de energie din surse 
regenerabile în proiecte privind energia 
din surse regenerabile offshore. În plus, 
statele membre și subadministrațiile lor 
pertinente ar trebui să analizeze tot mai 
atent posibilitatea de a combina producția 
de energie din surse regenerabile offshore 
cu liniile de transport care interconectează 
mai multe state membre, sub forma unor 
proiecte hibride sau, într-o etapă ulterioară, 
a unei rețele mai buclate. Acest lucru ar 
permite distribuția energiei electrice în 
direcții diferite, maximizând astfel 
bunăstarea socioeconomică, optimizând 
cheltuielile de infrastructură și permițând o 
utilizare mai durabilă a mării. Statele 
membre care se învecinează cu un bazin 
maritim ar putea utiliza procesul de 
amenajare a spațiului maritim pentru a 
asigura o abordare solidă a participării 
publicului, astfel încât să se țină seama de 
opiniile tuturor părților interesate și ale 
comunităților de coastă, precum și de 
activitățile care au deja loc în zonele 
afectate. În consecință, atunci când 
construiesc noi parcuri eoliene, statele 
membre ar trebui să evite plasarea lor pe 
rutele păsărilor migratoare și să aplice 
cele mai bune practici pentru a reduce 
numărul de decese în rândul păsărilor. 
Pentru a crește gradul de acceptare 
publică pe scară largă, statele membre ar 



PE703.013v02-00 28/89 AD\1257770RO.docx

RO

trebui să asigure (și nu „asigură”) 
posibilitatea de a include comunitățile de 
energie din surse regenerabile în proiecte 
comune de cooperare privind energia din 
surse regenerabile offshore.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Condițiile prevăzute pentru 
exploatarea potențialului de energie din 
surse regenerabile în mările și oceanele 
europene, inclusiv în cele din jurul 
insulelor și din regiunile ultraperiferice, 
variază. Prin urmare, Uniunea 
Europeană se angajează să introducă 
tehnologii alternative specifice pentru 
aceste domenii de interes special, care să 
nu aibă un impact negativ asupra 
mediului marin.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Exploatarea potențialului de 
energie din surse regenerabile al tuturor 
mărilor și oceanelor europene presupune 
luarea în considerare a diversității 
geografice și a utilizărilor alternative ale 
mediului marin și necesită un set mult 
mai larg de soluții tehnologice. Astfel de 
soluții includ energia eoliană offshore 
plutitoare și solară, energia valurilor, a 
curenților și a mareelor, diferențialul 
gradientelor de temperatură și de 
salinitate, încălzirea, răcirea marină și 
energia geotermală și biomasa marină 
(algele).
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Amendamentul 41

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Piața contractelor de achiziție de 
energie electrică din surse regenerabile este 
în creștere rapidă și oferă o cale 
complementară către piața producției de 
energie din surse regenerabile, pe lângă 
schemele de sprijin ale statelor membre sau 
vânzarea directă pe piața angro de energie 
electrică. În același timp, piața contractelor 
de achiziție de energie electrică din surse 
regenerabile este încă limitată la un număr 
mic de state membre și de întreprinderi 
mari, existând în continuare bariere 
administrative, tehnice și financiare 
semnificative într-o mare parte a pieței 
Uniunii. Măsurile existente prevăzute la 
articolul 15 menite să încurajeze încheierea 
de contracte de achiziție de energie 
electrică din surse regenerabile ar trebui, 
prin urmare, să fie consolidate în 
continuare, prin explorarea utilizării 
garanțiilor pentru credite pentru a reduce 
riscurile financiare ale acestor acorduri, 
ținând seama de faptul că aceste garanții, în 
cazul în care sunt publice, nu ar trebui să 
elimine finanțarea privată.

(9) Piața contractelor de achiziție de 
energie electrică din surse regenerabile este 
în creștere rapidă și oferă o cale 
complementară către piața producției de 
energie din surse regenerabile, pe lângă 
schemele de sprijin ale statelor membre sau 
vânzarea directă pe piața angro de energie 
electrică. În același timp, aceste acorduri 
oferă producătorului siguranța unui 
anumit venit, în timp ce utilizatorul poate 
beneficia de un preț stabil al energiei 
electrice. Piața contractelor de achiziție de 
energie electrică din surse regenerabile este 
încă limitată la un număr mic de state 
membre și de întreprinderi mari, existând 
în continuare bariere administrative, 
tehnice și financiare semnificative într-o 
mare parte a pieței Uniunii. Măsurile 
existente prevăzute la articolul 15 menite 
să încurajeze încheierea de contracte de 
achiziție de energie electrică din surse 
regenerabile ar trebui, prin urmare, să fie 
consolidate în continuare, prin explorarea 
utilizării garanțiilor pentru credite pentru a 
reduce riscurile financiare ale acestor 
acorduri, ținând seama de faptul că aceste 
garanții, în cazul în care sunt publice, nu ar 
trebui să elimine finanțarea privată.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este necesară o mai mare 
raționalizare, flexibilitate și simplificare a 
procedurilor administrative și de 
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autorizare, în special pentru proiectele 
legate de programele politicii de coeziune, 
pentru a ușura sarcina administrativă atât 
pentru proiectele de energie din surse 
regenerabile, cât și pentru proiectele de 
infrastructură de rețea aferente. Statele 
membre definesc un set minim de norme 
clare și generale la nivelul UE pentru a 
înlesni și a accelera procesele naționale 
de transpunere, pentru a facilita aplicarea 
uniformă în întreaga UE a procedurilor 
de autorizare și pentru a înlesni 
monitorizarea ex post de către Comisie a 
măsurilor adoptate de statele membre. 
Aceste norme prevăd un proces integrat 
sau coordonat pentru centralele de 
energie din surse regenerabile și pentru 
infrastructurile rețelei de transport care 
sunt esențiale pentru integrarea lor în 
sistemul energetic, precum și proceduri 
simplificate de autorizare pentru 
proiectele care îndeplinesc criterii clar 
definite.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Autoritățile locale și regionale 
sunt actori-cheie în ceea ce privește 
apropierea Europei de realizarea 
obiectivelor sale energetice și climatice. 
Producția de energie la nivel local este 
esențială pentru a promova producția de 
energie din surse regenerabile, a reduce 
dependența energetică externă și a 
diminua ratele sărăciei energetice.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Clădirile au un mare potențial 
neexploatat de a contribui în mod eficace la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în Uniune. Decarbonizarea încălzirii și 
răcirii în acest sector prin creșterea 
ponderii producției și a utilizării energiei 
din surse regenerabile va fi necesară pentru 
a îndeplini obiectivul ambițios stabilit în 
Planul privind obiectivul climatic de a 
realiza obiectivul Uniunii privind 
neutralitatea climatică. Cu toate acestea, 
progresele privind utilizarea surselor 
regenerabile de energie pentru încălzire și 
răcire au stagnat în ultimul deceniu, 
bazându-se în mare parte pe utilizarea 
sporită a biomasei. Fără stabilirea unor 
obiective de creștere a producției și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
clădiri, nu va exista capacitatea de a urmări 
progresele și de a identifica blocajele în 
utilizarea surselor regenerabile de energie. 
În plus, crearea de obiective va transmite 
investitorilor un semnal pe termen lung, 
inclusiv pentru perioada imediat ulterioară 
anului 2030. Acest lucru va completa 
obligațiile legate de eficiența energetică și 
de performanța energetică a clădirilor. Prin 
urmare, ar trebui stabilite obiective 
orientative pentru utilizarea energiei din 
surse regenerabile în clădiri, pentru a 
orienta și a stimula eforturile statelor 
membre de a exploata potențialul utilizării 
și producției de energie din surse 
regenerabile în clădiri, pentru a încuraja 
dezvoltarea și integrarea tehnologiilor care 
produc energie din surse regenerabile, 
oferind în același timp siguranță 
investitorilor și implicare la nivel local.

(11) Clădirile au un mare potențial 
neexploatat de a contribui în mod eficace la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în Uniune și la realizarea obiectivelor 
Uniunii în materie de energie din surse 
regenerabile și de eficiență energetică. 
Decarbonizarea încălzirii și răcirii în acest 
sector prin creșterea ponderii producției și 
a utilizării energiei din surse regenerabile 
va fi necesară pentru a îndeplini obiectivul 
ambițios stabilit în Planul privind 
obiectivul climatic de a realiza obiectivul 
Uniunii privind neutralitatea climatică. Cu 
toate acestea, progresele privind utilizarea 
surselor regenerabile de energie pentru 
încălzire și răcire au stagnat în ultimul 
deceniu, bazându-se în mare parte pe 
utilizarea sporită a biomasei. Fără stabilirea 
unor obiective de creștere a producției și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
clădiri, în conformitate cu principiul 
„eficiența energetică înainte de toate”, nu 
va exista capacitatea de a urmări progresele 
și de a identifica blocajele în utilizarea 
surselor regenerabile de energie. În plus, 
crearea de obiective va transmite 
investitorilor un semnal pe termen lung, 
inclusiv pentru perioada imediat ulterioară 
anului 2030. Acest lucru va completa 
obligațiile legate de eficiența energetică și 
de performanța energetică a clădirilor. Prin 
urmare, ar trebui stabilite obiective 
orientative pentru utilizarea energiei din 
surse regenerabile în clădiri, pentru a 
orienta și a stimula eforturile statelor 
membre de a exploata potențialul utilizării 
și producției de energie din surse 
regenerabile în clădiri, pentru a încuraja 
dezvoltarea și integrarea tehnologiilor care 
produc energie din surse regenerabile și a 
contribui la integrarea eficientă a 
acestora în sistemul energetic, oferind în 
același timp siguranță investitorilor și 
implicare la nivel local, precum și 
contribuind la eficiența sistemului. În cele 
din urmă, deoarece producția de energie 
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din surse regenerabile are loc adesea la 
nivel local și regional și depinde de IMM-
urile locale și regionale, statele membre 
trebuie să implice pe deplin autoritățile 
locale și regionale în stabilirea 
obiectivelor și în susținerea măsurilor de 
politică.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numărul insuficient de lucrători 
calificați, în special instalatori și 
proiectanți de sisteme de încălzire și răcire 
din surse regenerabile, încetinește 
înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază 
de combustibili fosili cu sisteme pe bază de 
energie din surse regenerabile și reprezintă 
un obstacol major în calea integrării 
surselor regenerabile de energie în clădiri, 
industrie și agricultură. Statele membre ar 
trebui să coopereze cu partenerii sociali și 
cu comunitățile de energie din surse 
regenerabile pentru a anticipa competențele 
care vor fi necesare. Un număr suficient de 
programe de formare de înaltă calitate și de 
posibilități de certificare care să asigure 
instalarea corespunzătoare și funcționarea 
fiabilă a unei game largi de sisteme de 
încălzire și răcire din surse regenerabile ar 
trebui să fie puse la dispoziție și concepute 
astfel încât să atragă participarea la astfel 
de programe de formare și sisteme de 
certificare. Statele membre ar trebui să 
analizeze ce măsuri ar trebui luate pentru a 
atrage grupurile care sunt în prezent 
insuficient reprezentate în domeniile 
profesionale în cauză. Lista instalatorilor 
formați și certificați ar trebui să fie făcută 
publică pentru a asigura încrederea 
consumatorilor și accesul facil la 
competențe personalizate de proiectare și 
instalare care să garanteze instalarea și 
funcționarea corespunzătoare a încălzirii și 

(12) Numărul insuficient de lucrători 
calificați, în special instalatori și 
proiectanți de sisteme de încălzire și răcire 
din surse regenerabile, încetinește 
înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază 
de combustibili fosili cu sisteme pe bază de 
energie din surse regenerabile, inclusiv 
sisteme fotovoltaice solare termice, 
sisteme geotermale de mică adâncime, 
pompe de căldură și sisteme de stocare a 
energiei, și reprezintă un obstacol major în 
calea integrării surselor regenerabile de 
energie în clădiri, industrie și agricultură. 
Ar trebui gestionate la nivel local și 
regional programe de perfecționare prin 
programe de formare pentru instalatori și 
proiectanți în domeniul tehnologiilor de 
încălzire și răcire din surse regenerabile 
și de stocare. Statele membre ar trebui să 
coopereze cu mediul de afaceri, cu 
autoritățile regionale și cu cele din 
domeniul educațional, precum și cu 
partenerii sociali și cu comunitățile de 
energie din surse regenerabile pentru a 
anticipa competențele care vor fi necesare. 
Un număr suficient de programe de 
formare de înaltă calitate și de posibilități 
de certificare care să asigure instalarea 
corespunzătoare și funcționarea fiabilă a 
unei game largi de sisteme de încălzire și 
răcire din surse regenerabile ar trebui să fie 
puse la dispoziție și concepute astfel încât 
să atragă participarea la astfel de programe 
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răcirii din surse regenerabile. de formare și sisteme de certificare. 
Cursurile de formare și calificările deja 
dobândite de operatori în baza legislației 
anterioare trebuie păstrate. Statele 
membre și autoritățile locale și regionale 
ar trebui să analizeze ce măsuri ar trebui 
luate pentru a atrage grupurile care sunt în 
prezent insuficient reprezentate în 
domeniile profesionale în cauză, inclusiv 
prin utilizarea resurselor alocate 
Fondului social european Plus (FSE+) și 
modalitățile de stimulare a promovării 
unor competențe noi și îmbunătățite, cu 
scopul de a sprijini în mod specific 
locurile de muncă stabile, locale și de 
înaltă calitate în comunitățile rurale. Lista 
instalatorilor formați și certificați ar trebui 
să fie făcută publică și promovată pe scară 
largă pentru a asigura încrederea 
consumatorilor și accesul facil la 
competențe personalizate de proiectare și 
instalare care să garanteze instalarea și 
funcționarea corespunzătoare a încălzirii și 
răcirii din surse regenerabile.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Tranziția către un sistem energetic 
mai integrat, în sprijinul energiei curate și 
al unei economii neutre din punct de 
vedere climatic garantează că sunt oferite 
noi oportunități de formare profesională 
și trebuie să prevină pierderea locurilor 
de muncă.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(14) Dezvoltarea infrastructurii pentru 
rețelele de încălzire și răcire centralizată ar 
trebui să fie intensificată și orientată către 
exploatarea unei game mai largi de surse 
regenerabile de căldură și răcoare într-un 
mod eficient și flexibil, pentru a spori 
utilizarea energiei din surse regenerabile și 
pentru a aprofunda integrarea sistemului 
energetic. Prin urmare, este oportun să se 
actualizeze lista surselor regenerabile de 
energie pe care rețelele de încălzire și 
răcire centralizată ar trebui să le integreze 
din ce în ce mai mult și să se solicite 
integrarea stocării energiei termice ca sursă 
de flexibilitate, de eficiență energetică 
sporită și de funcționare mai eficientă din 
punctul de vedere al costurilor.

(14) Dezvoltarea infrastructurii pentru 
rețelele de încălzire și răcire centralizată ar 
trebui să fie intensificată și orientată către 
exploatarea unei game mai largi de surse 
regenerabile de căldură și răcoare într-un 
mod eficient și flexibil, pentru a spori 
utilizarea energiei din surse regenerabile și 
pentru a aprofunda integrarea sistemului 
energetic. Prin urmare, este indispensabil 
ca statele membre să sprijine renovarea 
rețelelor de încălzire și răcire urbană 
existente și dezvoltarea celor de generația 
a 4-a și a 5-a, de înaltă eficiență, 
alimentate exclusiv din surse regenerabile 
de energie și din pierderile inevitabile de 
căldură sau de frig, și să se actualizeze 
lista surselor regenerabile de energie pe 
care rețelele de încălzire și răcire 
centralizată ar trebui să le integreze din ce 
în ce mai mult și să se solicite integrarea 
stocării energiei termice ca sursă de 
flexibilitate, de eficiență energetică sporită 
și de funcționare mai eficientă din punctul 
de vedere al costurilor.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Activele de stocare distribuite, cum 
ar fi bateriile de uz casnic și bateriile 
vehiculelor electrice, au potențialul de a 
oferi rețelei servicii de flexibilitate și de 
echilibrare considerabile prin agregare. 
Pentru a facilita dezvoltarea unor astfel de 
servicii, dispozițiile de reglementare 
privind conectarea și exploatarea activelor 
de stocare, cum ar fi tarifele, termenele de 
angajament și specificațiile de conectare, ar 
trebui să fie concepute astfel încât să nu 
împiedice potențialul tuturor activelor de 
stocare, inclusiv al celor mici și mobile, 
pentru a oferi servicii de flexibilitate și de 
echilibrare sistemului și pentru a contribui 
la pătrunderea în continuare a energiei 

(19) Resursele de energie 
descentralizate, cum ar fi producția 
distribuită de energie din surse 
regenerabile, răspunsul la cerere, 
dispozitivele inteligente de încălzire și 
răcire, rezervoarele de apă caldă, stocarea 
energiei termice, activele de stocare 
distribuite, cum ar fi bateriile de uz casnic 
și bateriile vehiculelor electrice, sistemele 
inteligente de încălzire și răcire, precum și 
alte dispozitive inteligente au potențialul 
de a oferi rețelei servicii de flexibilitate și 
de echilibrare considerabile prin agregare. 
Pentru a facilita dezvoltarea unor astfel de 
dispozitive și de servicii aferente, 
dispozițiile de reglementare privind 
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electrice din surse regenerabile, în 
comparație cu activele fixe de stocare mai 
mari.

conectarea și exploatarea producției 
descentralizate și a activelor de stocare, 
cum ar fi tarifele, termenele de angajament 
și specificațiile de conectare, ar trebui 
concepute astfel încât să nu împiedice 
potențialul tuturor acestor active de 
stocare, inclusiv al celor mici și mobile, 
pentru a oferi servicii de flexibilitate și de 
echilibrare sistemului și pentru a contribui 
la pătrunderea în continuare a energiei 
electrice din surse regenerabile, în 
comparație cu activele fixe de stocare mai 
mari. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să asigure condiții de 
concurență echitabile pentru actorii mai 
mici de pe piață, în special pentru 
comunitățile de energie din surse 
regenerabile, astfel încât să poată 
participa pe piață fără a se confrunta cu 
sarcini administrative sau de 
reglementare disproporționate.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Creșterea nivelului de ambiție în 
sectorul încălzirii și răcirii este esențială 
pentru realizarea obiectivului global 
privind energia din surse regenerabile, 
având în vedere că încălzirea și răcirea 
constituie aproximativ jumătate din 
consumul de energie al Uniunii, acoperind 
o gamă largă de utilizări finale și tehnologii 
în clădiri, industrie și încălzirea și răcirea 
centralizată. Pentru a accelera creșterea 
ponderii surselor regenerabile de energie în 
sectorul încălzirii și răcirii, o creștere 
anuală cu 1,1 puncte procentuale la nivelul 
statelor membre ar trebui să devină 
obligatorie ca un nivel minim pentru toate 
statele membre. Pentru statele membre care 
au deja ponderi ale surselor regenerabile de 
energie de peste 50 % în sectorul încălzirii 
și răcirii, ar trebui să fie posibil să se aplice 

(23) Creșterea nivelului de ambiție în 
sectorul încălzirii și răcirii este esențială 
pentru realizarea obiectivului global 
privind energia din surse regenerabile, 
având în vedere că încălzirea și răcirea 
constituie aproximativ jumătate din 
consumul de energie al Uniunii, acoperind 
o gamă largă de utilizări finale și tehnologii 
în clădiri, industrie și încălzirea și răcirea 
centralizată. Pentru a accelera creșterea 
ponderii surselor regenerabile de energie în 
sectorul încălzirii și răcirii, o creștere 
anuală cu 1,1 puncte procentuale la nivelul 
statelor membre ar trebui să devină 
obligatorie ca un nivel minim pentru toate 
statele membre. Pentru statele membre care 
au deja ponderi ale surselor regenerabile de 
energie de peste 50 % în sectorul încălzirii 
și răcirii, ar trebui să fie posibil să se aplice 



PE703.013v02-00 36/89 AD\1257770RO.docx

RO

în continuare doar jumătate din rata de 
creștere anuală obligatorie, iar statele 
membre cu o pondere de 60 % sau mai 
mare pot considera că orice astfel de 
pondere acoperă rata medie anuală de 
creștere în conformitate cu articolul 23 
alineatul (2) literele (b) și (c). În plus, ar 
trebui stabilite suplimentări specifice 
fiecărui stat membru, prin redistribuirea 
eforturilor suplimentare pentru atingerea 
nivelului dorit de energie din surse 
regenerabile în 2030 între statele membre, 
pe baza PIB-ului și a rentabilității. O listă 
mai lungă a diferitelor măsuri ar trebui, de 
asemenea, să fie inclusă în Directiva (UE) 
2018/2001 pentru a facilita creșterea 
ponderii energiei din surse regenerabile în 
sectorul încălzirii și răcirii. Statele membre 
pot pune în aplicare una sau mai multe 
măsuri din lista de măsuri.

în continuare doar jumătate din rata de 
creștere anuală obligatorie, iar statele 
membre cu o pondere de 60 % sau mai 
mare pot considera că orice astfel de 
pondere acoperă rata medie anuală de 
creștere în conformitate cu articolul 23 
alineatul (2) literele (b) și (c). În plus, ar 
trebui stabilite suplimentări specifice 
fiecărui stat membru, prin redistribuirea 
eforturilor suplimentare pentru atingerea 
nivelului dorit de energie din surse 
regenerabile în 2030 între statele membre, 
pe baza PIB-ului și a rentabilității, iar 
statele membre realizează, cu implicarea 
autorităților locale și regionale, o 
evaluare a potențialului lor în materie de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
încălzirii și răcirii și a utilizării căldurii și 
a răcirii reziduale inevitabile, în deplină 
conformitate cu principiul „eficiența 
energetică înainte de toate”. O listă mai 
lungă a diferitelor măsuri ar trebui, de 
asemenea, să fie inclusă în Directiva (UE) 
2018/2001 pentru a facilita creșterea 
ponderii energiei din surse regenerabile în 
sectorul încălzirii și răcirii. Statele membre 
pot pune în aplicare una sau mai multe 
măsuri din lista de măsuri. La adoptarea și 
punerea în aplicare a acestor măsuri, 
statele membre ar trebui să asigure 
accesibilitatea acestora pentru toți 
consumatorii, în special pentru cei din 
gospodăriile cu venituri mici sau 
vulnerabile, și ar trebui să solicite ca o 
parte semnificativă a măsurilor să fie 
pusă în aplicare cu prioritate în 
gospodăriile cu venituri mici expuse 
riscului de sărăcie energetică și în 
locuințele sociale.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Utilizarea combustibililor din surse (29) Utilizarea combustibililor din surse 
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regenerabile și a energiei electrice din 
surse regenerabile în transporturi poate 
contribui la decarbonizarea în mod rentabil 
a sectorului transporturilor din Uniune și 
poate îmbunătăți, printre altele, 
diversificarea energetică din sectorul 
respectiv, concomitent cu promovarea 
inovării, a creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă în cadrul economiei 
Uniunii și cu reducerea dependenței de 
importurile de energie. În vederea atingerii 
obiectivului mai ambițios de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră definit de 
Uniune, nivelul energiei din surse 
regenerabile furnizate pentru toate 
modurile de transport din Uniune ar trebui 
să crească. Exprimarea obiectivului în 
domeniul transporturilor ca obiectiv de 
reducere a intensității gazelor cu efect de 
seră ar stimula utilizarea din ce în ce mai 
sporită a combustibililor cei mai rentabili și 
mai eficienți din punctul de vedere al 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
în sectorul transporturilor. În plus, un 
obiectiv de reducere a intensității gazelor 
cu efect de seră ar stimula inovarea și ar 
stabili o valoare de referință clară pentru a 
face comparații între tipurile de 
combustibili și energia electrică din surse 
regenerabile, în funcție de intensitatea 
gazelor cu efect de seră. În plus, creșterea 
nivelului obiectivului bazat pe energie 
privind biocombustibilii avansați și 
biogazul și introducerea unui obiectiv 
privind combustibilii din surse regenerabile 
de origine nebiologică ar asigura o utilizare 
sporită a combustibililor din surse 
regenerabile cu cel mai mic impact asupra 
mediului în modurile de transport dificil de 
electrificat. Atingerea acestor obiective ar 
trebui să fie asigurată prin obligații impuse 
furnizorilor de combustibili, precum și prin 
alte măsuri incluse în [Regulamentul (UE) 
2021/XXX privind utilizarea 
combustibililor din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de carbon în transportul 
maritim – FuelEU în domeniul maritim și 
în Regulamentul (UE) 2021/XXX privind 
asigurarea unor condiții de concurență 

regenerabile și a energiei electrice din 
surse regenerabile în transporturi poate 
contribui la decarbonizarea în mod rentabil 
a sectorului transporturilor din Uniune și 
poate îmbunătăți, printre altele, 
diversificarea energetică din sectorul 
respectiv, concomitent cu promovarea 
inovării, a creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă în cadrul economiei 
Uniunii și cu reducerea dependenței de 
importurile de energie. În vederea atingerii 
obiectivului mai ambițios de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră definit de 
Uniune, nivelul energiei din surse 
regenerabile furnizate pentru toate 
modurile de transport din Uniune ar trebui 
să crească. Exprimarea obiectivului în 
domeniul transporturilor ca obiectiv de 
reducere a intensității gazelor cu efect de 
seră ar stimula utilizarea din ce în ce mai 
sporită a combustibililor celor mai rentabili 
și mai eficienți din punctul de vedere al 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
în sectorul transporturilor. În plus, un 
obiectiv de reducere a intensității gazelor 
cu efect de seră ar stimula inovarea și ar 
stabili o valoare de referință clară pentru a 
face comparații între tipurile de 
combustibili și energia electrică din surse 
regenerabile, în funcție de intensitatea 
gazelor cu efect de seră. Cu toate acestea, 
pentru a asigura realizarea obiectivului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a face acest lucru prin 
măsuri care vizează volumele, conținutul 
de energie sau emisiile de gaze cu efect de 
seră, cu condiția să se demonstreze că se 
realizează reducerea intensității emisiilor 
de gaze cu efect de seră și cotele minime. 
În plus, creșterea nivelului obiectivului 
bazat pe energie privind biocombustibilii 
avansați și biogazul și introducerea unui 
obiectiv privind combustibilii din surse 
regenerabile de origine nebiologică ar 
asigura o utilizare sporită a combustibililor 
din surse regenerabile cu cel mai mic 
impact asupra mediului în modurile de 
transport dificil de electrificat. Atingerea 
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echitabile pentru un transport aerian 
durabil]. Obligațiile specifice ale 
furnizorilor de combustibili de aviație ar 
trebui stabilite numai în temeiul 
[Regulamentului (UE) 2021/XXX privind 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru un transport aerian 
durabil].

acestor obiective ar trebui să fie asigurată 
prin obligații impuse furnizorilor de 
combustibili, precum și prin alte măsuri 
incluse în [Regulamentul (UE) 2021/XXX 
privind utilizarea combustibililor din surse 
regenerabile și cu emisii scăzute de carbon 
în transportul maritim – FuelEU în 
domeniul maritim și în Regulamentul (UE) 
2021/XXX privind asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru un 
transport aerian durabil]. Obligațiile 
specifice ale furnizorilor de combustibili de 
aviație ar trebui stabilite numai în temeiul 
[Regulamentului (UE) 2021/XXX privind 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru un transport aerian 
durabil].

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Electromobilitatea va juca un rol 
esențial în decarbonizarea sectorului 
transporturilor. Pentru a încuraja 
dezvoltarea în continuare a 
electromobilității, statele membre ar trebui 
să instituie un mecanism de credite care să 
permită operatorilor de puncte de 
reîncărcare accesibile publicului să 
contribuie, prin furnizarea de energie 
electrică din surse regenerabile, la 
îndeplinirea obligației impuse de statele 
membre furnizorilor de combustibili. Deși 
sprijină energia electrică în transporturi 
printr-un astfel de mecanism, este 
important ca statele membre să continue să 
stabilească un nivel ridicat de ambiție în 
ceea ce privește decarbonizarea mixului lor 
de combustibili lichizi în transporturi.

(30) Electromobilitatea va juca un rol 
esențial în decarbonizarea sectorului 
transporturilor. Pentru a încuraja 
dezvoltarea în continuare a 
electromobilității, statele membre ar trebui 
să instituie un mecanism de credite care să 
permită operatorilor de puncte de 
reîncărcare accesibile publicului, precum și 
operatorilor de puncte de reîncărcare 
private să contribuie, prin furnizarea de 
energie electrică din surse regenerabile, la 
îndeplinirea obligației impuse de statele 
membre furnizorilor de combustibili. Deși 
sprijină energia electrică în transporturi 
printr-un astfel de mecanism, este 
important ca statele membre să continue să 
stabilească un nivel ridicat de ambiție în 
ceea ce privește decarbonizarea mixului lor 
de combustibili lichizi în transporturi, în 
special în sectoarele transporturilor greu 
de decarbonizat, cum ar fi sectorul 
maritim și cel al aviației.
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Amendamentul 52

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Politica Uniunii în domeniul 
energiei din surse regenerabile urmărește 
să contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii Europene de atenuare a 
schimbărilor climatice în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. În urmărirea acestui obiectiv, este 
esențial să se contribuie, de asemenea, la 
obiective de mediu mai ample, în special la 
prevenirea pierderii biodiversității, care 
este afectată în mod negativ de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor asociată 
cu producția de anumiți biocombustibili, 
biolichide și combustibili din biomasă. 
Contribuția la aceste obiective climatice și 
de mediu constituie o preocupare 
intergenerațională profundă și pe termen 
lung pentru cetățenii Uniunii și legiuitorul 
Uniunii. În consecință, modificările 
modului de calculare a obiectivului 
privind transporturile nu ar trebui să 
afecteze limitele stabilite cu privire la 
modul în care se poate ține seama de acest 
obiectiv pentru anumiți combustibili 
produși din culturi alimentare și furajere, 
pe de o parte, și din combustibili care 
prezintă riscuri ridicate din perspectiva 
schimbării indirecte a destinației 
terenurilor, pe de altă parte. În plus, 
pentru a nu crea un stimulent pentru 
utilizarea în transporturi a 
biocombustibililor și a biogazului produse 
din culturi alimentare și furajere, statele 
membre ar trebui să aibă în continuare 
posibilitatea de a alege dacă sunt sau nu 
luați în considerare în vederea realizării 
obiectivului privind transporturile. Dacă 
statele membre nu le iau în calcul, ele pot 
reduce în consecință obiectivul de 
reducere a intensității gazelor cu efect de 

(31) Politica Uniunii în domeniul 
energiei din surse regenerabile urmărește 
să contribuie la realizarea obiectivelor 
Uniunii Europene de atenuare a 
schimbărilor climatice în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. În urmărirea acestui obiectiv, este 
esențial să se contribuie, de asemenea, la 
obiective de mediu mai ample, în special la 
prevenirea pierderii biodiversității, care 
este afectată în mod negativ de schimbarea 
indirectă a destinației terenurilor asociată 
cu producția de anumiți biocombustibili, 
biolichide și combustibili din biomasă cu 
risc ridicat de schimbare indirectă a 
utilizării terenurilor. Contribuția la aceste 
obiective climatice și de mediu constituie o 
preocupare intergenerațională profundă și 
pe termen lung pentru cetățenii Uniunii și 
legiuitorul Uniunii. Biocombustibilii, 
biolichidele și combustibilii din biomasă 
durabili care cogenerează proteine 
valoroase pentru consumul uman și 
animal și care nu implică defrișări ar 
trebui să constituie un element 
fundamental al decarbonizării sectorului 
transporturilor, într-o limită rezonabilă, 
prevenind efectele negative nedorite 
asupra disponibilității resurselor 
alimentare și furajere. Statele membre ar 
trebui să fie puse pe picior de egalitate în 
ceea ce privește utilizarea acestor 
biocombustibili, biolichide și combustibili 
din biomasă durabili, pentru a atinge 
nivelul mai ridicat de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în limitele 
comune.
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seră, presupunând că biocombustibilii pe 
bază de culturi alimentare și furajere 
reduc cu 50 % emisiile de gaze cu efect de 
seră, ceea ce corespunde valorilor tipice 
stabilite într-o anexă la prezenta directivă 
pentru reducerile de emisii de gaze cu 
efect de seră generate de cele mai 
relevante filierele de producție a 
biocombustibililor pe bază de culturi 
alimentare și furajere, precum și pragul 
minim de reducere care se aplică 
majorității instalațiilor care produc astfel 
de biocombustibili.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a asigura o eficacitate mai 
mare din punctul de vedere al mediului a 
criteriilor Uniunii de durabilitate și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru combustibilii din biomasă solizi 
folosiți în instalațiile care produc încălzire, 
energie electrică și răcire, pragul minim 
pentru aplicabilitatea unor astfel de criterii 
ar trebui să fie redus de la nivelul actual de 
20 MW la 5 MW.

(35) Pentru a asigura o eficacitate mai 
mare din punctul de vedere al mediului a 
criteriilor Uniunii de durabilitate și de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru combustibilii din biomasă solizi 
folosiți în instalațiile care produc încălzire, 
energie electrică și răcire, pragul minim 
pentru aplicabilitatea unor astfel de criterii 
ar trebui să fie redus de la nivelul actual de 
20 MW la 10 MW începând din 2027.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Directiva (UE) 2018/2001 a 
consolidat cadrul de durabilitate a 
bioenergiei și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin stabilirea de 
criterii pentru toate sectoarele de utilizare 
finală. Aceasta a stabilit norme specifice 
pentru biocombustibilii, biolichidele și 
combustibilii din biomasă produși din 

(36) Directiva (UE) 2018/2001 a 
consolidat cadrul de durabilitate a 
bioenergiei și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin stabilirea de 
criterii pentru toate sectoarele de utilizare 
finală. Aceasta a stabilit norme specifice 
pentru biocombustibilii, biolichidele și 
combustibilii din biomasă produși din 
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biomasă forestieră, solicitând 
sustenabilitatea operațiunilor de recoltare și 
contabilizarea emisiilor legate de 
schimbarea destinației terenurilor. Pentru a 
obține o protecție sporită a habitatelor 
deosebit de bogate în biodiversitate și 
bogate în carbon, cum ar fi pădurile 
primare, pădurile foarte bogate în 
biodiversitate, pășunile și turbăriile, ar 
trebui introduse excluderi și limitări ale 
surselor de biomasă forestieră din zonele 
respective, în conformitate cu abordarea 
privind biocombustibilii, biolichidele și 
combustibilii din biomasă produși din 
biomasă agricolă. În plus, criteriile de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui să se aplice și instalațiilor 
existente bazate pe biomasă, pentru a se 
asigura că producția de bioenergie în 
toate aceste instalații duce la reduceri ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
comparație cu energia produsă din 
combustibili fosili.

biomasă forestieră, solicitând 
sustenabilitatea operațiunilor de recoltare și 
contabilizarea emisiilor legate de 
schimbarea destinației terenurilor. Pentru a 
obține o protecție sporită a habitatelor 
deosebit de bogate în biodiversitate și 
bogate în carbon, cum ar fi pădurile 
primare, pădurile foarte bogate în 
biodiversitate, pășunile și turbăriile, ar 
trebui introduse excluderi și limitări ale 
surselor de biomasă forestieră din zonele 
respective, atunci când se recoltează 
biomasă din țări care nu îndeplinesc 
criteriile de recoltare la nivel național sau 
subnațional sau care nu au instituit 
sisteme de gestionare în zona de 
proveniență a pădurilor, în conformitate 
cu abordarea privind biocombustibilii, 
biolichidele și combustibilii din biomasă 
produși din biomasă agricolă.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a reduce sarcina 
administrativă pentru producătorii de 
combustibili din surse regenerabile și de 
combustibili pe bază de carbon reciclat și 
pentru statele membre, în cazul în care 
Comisia a recunoscut, printr-un act de 
punere în aplicare, că sistemele voluntare 
sau naționale oferă dovezi sau date exacte 
cu privire la respectarea criteriilor de 
durabilitate și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum și a altor 
cerințe stabilite în prezenta directivă, 
statele membre ar trebui să accepte 
rezultatele certificării emise de astfel de 
sisteme în limitele recunoașterii Comisiei. 
Pentru a reduce sarcina asupra instalațiilor 
mici, statele membre ar trebui să instituie 

(37) Pentru a reduce sarcina 
administrativă pentru producătorii de 
combustibili din surse regenerabile și de 
combustibili pe bază de carbon reciclat și 
pentru statele membre, în cazul în care 
Comisia a recunoscut, printr-un act de 
punere în aplicare, că sistemele voluntare 
sau naționale oferă dovezi sau date exacte 
cu privire la respectarea criteriilor de 
durabilitate și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum și a altor 
cerințe stabilite în prezenta directivă, 
statele membre ar trebui să accepte 
rezultatele certificării emise de astfel de 
sisteme în limitele recunoașterii Comisiei. 
Pentru a reduce sarcina asupra instalațiilor 
mici, statele membre ar trebui să instituie 
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un mecanism de verificare simplificat 
pentru instalațiile cu o putere cuprinsă între 
5 și 10 MW.

un mecanism de verificare simplificat 
începând cu 1 ianuarie 2027 pentru 
instalațiile cu o putere cuprinsă între 10 și 
20 MW.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) «combustibili din surse 
regenerabile de origine nebiologică» 
înseamnă combustibili lichizi și gazoși al 
căror conținut energetic provine din surse 
regenerabile, altele decât biomasa;;

(36) «combustibili din surse 
regenerabile de origine nebiologică» 
înseamnă combustibili lichizi și gazoși al 
căror conținut energetic provine din surse 
regenerabile;

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 14 oa (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14oa) 11a) instalații strategice pentru 
tranziția energetică: toate instalațiile de 
transport al energiei care sunt necesare 
pentru conectarea și integrarea surselor 
regenerabile de energie.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 14 ob (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14ob) principiul „eficiența energetică 
înainte de toate” înseamnă principiul 
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„eficiența energetică înainte de toate” 
astfel cum este definit la articolul 2 
punctul 18 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 14 oc (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14oc) „proiect comun” înseamnă orice 
întreprindere comună între regiuni, orașe 
sau state membre, din punct de vedere 
juridic, tehnic sau financiar, pentru 
producerea de energie din surse 
regenerabile, care nu ar fi posibilă fără 
această cooperare;

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 14 od (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14od) „baterie de uz comunitar” 
înseamnă o baterie autonomă 
reîncărcabilă cu o capacitate nominală 
mai mare de 50 kWh, care este adecvată 
pentru a fi instalată și utilizată într-un 
mediu rezidențial, comercial sau 
industrial și care este deținută de diferiți 
acționari sau membri într-o comunitate de 
energie din surse regenerabile, de 
autoconsumatori de energie din surse 
regenerabile care acționează în comun 
sau de o companie comunitară de energie 
din surse regenerabile;
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Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 18 ba (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18ba) „combustibili cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon” înseamnă combustibili 
lichizi și gazoși produși din materii prime 
de origine neregenerabilă;

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 22 a (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

 22a. „biomasă de origine forestieră” 
înseamnă biomasă produsă din 
silvicultură, precum și reziduuri din 
industria forestieră; Statele membre pot 
clasifica biomasa drept biomasă primară 
cu grad ridicat de risc în cursul punerii în 
aplicare a prezentei directive la nivel 
național, atunci când utilizarea biomasei 
respective ca sursă de energie ar putea 
prezenta un risc ridicat pentru practicile 
de gestionare durabilă a pădurilor la nivel 
regional.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – subpunctul 22 ab (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(22ab) „biomasă agricolă” înseamnă 
reziduurile și deșeurile generate de 
activitățile agricole și rezultate din 
producția, întreținerea și prelucrarea 
produselor agricole, a deșeurilor de 
origine animală și a deșeurilor provenite 
din prelucrarea alimentelor.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) (a) punctul 16 se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(16) « comunitate de energie din surse 
regenerabile » înseamnă o entitate 
juridică:
(a) care, în conformitate cu normele 
naționale aplicabile, are la bază o 
participare deschisă și voluntară, este 
autonomă și este controlată efectiv de 
acționari sau membri situați în apropierea 
proiectelor de energie din surse 
regenerabile deținute și dezvoltate de 
respectiva entitate juridică;
(b) ai cărei acționari sau membri sunt 
persoane fizice, IMM-uri sau entități 
locale și regionale, inclusiv 
municipalități;
(c) al cărei obiectiv principal este să 
ofere avantaje comunitare economice, 
sociale sau de mediu acționarilor ori 
membrilor săi sau zonelor locale în care 
își desfășoară activitatea, mai degrabă 
decât profituri financiare;”

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură în mod 
colectiv faptul că ponderea energiei din 
surse regenerabile în consumul final brut 
de energie al Uniunii în 2030 este de cel 
puțin 40 %.;

1. Statele membre asigură în mod 
colectiv faptul că ponderea energiei din 
surse regenerabile în consumul final brut 
de energie al Uniunii în 2030 este de cel 
puțin 45 %.; Deoarece producția de 
energie din surse regenerabile are loc 
adesea la nivel local și regional și depinde 
de IMM-uri locale și regionale, statele 
membre trebuie să implice pe deplin 
autoritățile locale și regionale în stabilirea 
obiectivelor și în susținerea măsurilor de 
politică.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că energia din biomasă este 
produsă astfel încât să se reducă la 
minimum distorsiunile nedorite pe piața 
materiilor prime de biomasă și efectele 
dăunătoare asupra biodiversității. În acest 
scop, statele membre țin seama de ierarhia 
deșeurilor prevăzută la articolul 4 din 
Directiva 2008/98/CE și de principiul 
utilizării în cascadă menționat la al treilea 
paragraf.

3. Statele membre iau măsuri, în 
schemele lor de sprijin, pentru a se asigura 
că energia din biomasă este produsă astfel 
încât să se reducă la minimum distorsiunile 
nedorite pe piața materiilor prime de 
biomasă și efectele dăunătoare asupra 
biodiversității sau a climei. În acest scop, 
statele membre pun în aplicare (astfel cum 
figurează în directivă) (și nu „țin seama 
de”) ierarhia deșeurilor prevăzută la 
articolul 4 din Directiva 2008/98/CE și 
orientările privind utilizarea în cascadă 
menționate la al treilea paragraf.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) utilizarea buștenilor de gater, a 
buștenilor de furnir, a buturugilor și a 
rădăcinilor pentru producerea de energie.

eliminat

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) practici care nu sunt conforme cu 
actul delegat menționat la al treilea 
paragraf.

eliminat

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând cu 31 decembrie 2026 și 
fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute 
la primul paragraf, statele membre nu 
acordă sprijin pentru producția de energie 
electrică din biomasă forestieră în 
instalațiile care generează exclusiv energie 
electrică, cu excepția cazului în care 
energia electrică de acest tip îndeplinește 
cel puțin una dintre următoarele condiții:

(b) începând cu 31 decembrie 2026 și 
fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute 
la primul paragraf, statele membre nu 
acordă nicio nouă schemă de sprijin 
pentru producția de energie electrică din 
biomasă forestieră în instalațiile care 
generează exclusiv energie electrică, cu 
excepția cazului în care energia electrică de 
acest tip îndeplinește cel puțin una dintre 
următoarele condiții:

 

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul ii
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) este produsă aplicând captarea și 
stocarea CO2 provenit din biomasă și 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 29 alineatul (11) al doilea 
paragraf.

(ii) este produsă într-o instalație care a 
fost supusă unei evaluări pentru a dovedi 
că este pregătită pentru aplicarea captării 
și stocării CO2 provenit din biomasă și 
îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 
29 alineatul (11) al doilea paragraf.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul iia (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) cogenerarea fie nu este fezabilă 
din punct de vedere tehnic, fie nu este 
viabilă din punct de vedere comercial

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul iib (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) întreruperea sprijinului ar 
determina înlocuirea instalației cu una pe 
bază de combustibili fosili

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul iic (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iic) este produsă într-o instalație care 
face parte dintr-o schemă de sprijin 
menită să elimine riscul pentru siguranța 
alimentării sau să asigure stabilitatea 
rețelei și care îndeplinește cerințele 
relevante stabilite la articolul 29 
alineatul (11)

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b – subpunctul iid (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iid) este produsă într-o zonă în care nu 
există cerere comercială pentru încălzire.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult un an de la 
[intrarea în vigoare a prezentei directive 
de modificare], Comisia adoptă un act 
delegat în conformitate cu articolul 35 cu 
privire la modul de aplicare a principiului 
utilizării în cascadă pentru biomasă, în 
special cu privire la modul de reducere la 
minimum a utilizării lemnului rotund de 
calitate pentru producția de energie, 
punând accentul pe schemele de sprijin și 
ținând seama în mod corespunzător de 
particularitățile naționale.

eliminat

Amendamentul 76
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2026, Comisia prezintă un raport 
privind impactul schemelor de sprijin 
pentru biomasă ale statelor membre, 
inclusiv cu privire la biodiversitate și la 
posibilele denaturări ale pieței, și va evalua 
posibilitatea unor limitări suplimentare în 
ceea ce privește schemele de sprijin pentru 
biomasa forestieră.;

Până în 2026, Comisia prezintă un raport 
privind impactul schemelor de sprijin 
pentru biomasă ale statelor membre, 
inclusiv cu privire la biodiversitate și la 
posibilele denaturări ale pieței, 
maximizarea producției de energie 
electrică din bioenergie, astfel cum 
recomandă Agenția Internațională a 
Energiei în planul său în 10 puncte 
pentru Uniunea Europeană pentru 
reducerea dependenței de aprovizionarea 
din Rusia cu peste o treime, sprijinind în 
același timp Pactul verde european, 
creșterea producției de biometan din surse 
de biomasă durabile, în special biomasa 
agricolă, astfel cum recomandă Comisia 
Europeană în „REPowerEU: acțiuni 
europene comune pentru o energie mai 
accesibilă ca preț, sigură și durabilă”.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 3 – alineatul 4a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre stabilesc un cadru, 
care poate include scheme de sprijin și 
facilitarea optării pentru contracte de 
achiziție de energie electrică din surse 
regenerabile, care să permită utilizarea 
energiei electrice din surse regenerabile la 
un nivel care să fie în concordanță cu 
contribuția la nivel național a statului 
membru, menționată la alineatul (2), și 
într-un ritm coerent cu traiectoriile 
orientative menționate la articolul 4 
litera (a) punctul 2 din 

4a. Statele membre stabilesc un cadru, 
care poate include scheme de sprijin și 
facilitarea optării pentru contracte de 
achiziție de energie electrică din surse 
regenerabile, care să permită utilizarea 
energiei electrice din surse regenerabile la 
un nivel care să fie în concordanță cu 
contribuția la nivel național a statului 
membru, menționată la alineatul (2), și 
într-un ritm coerent cu traiectoriile 
orientative menționate la articolul 4 
litera (a) punctul 2 din 



AD\1257770RO.docx 51/89 PE703.013v02-00

RO

Regulamentul (UE) 2018/1999. În special, 
cadrul respectiv abordează barierele 
rămase în calea unui nivel ridicat de 
aprovizionare cu energie electrică din surse 
regenerabile, inclusiv pe cele legate de 
procedurile de autorizare. La elaborarea 
cadrului respectiv, statele membre țin 
seama de cantitatea suplimentară de 
energie electrică din surse regenerabile 
necesară pentru a răspunde cererii în 
sectorul transporturilor, al industriei, al 
construcțiilor și al încălzirii și răcirii, 
precum și pentru producția de combustibili 
din surse regenerabile de origine 
nebiologică.;

Regulamentul (UE) 2018/1999. În special, 
cadrul respectiv abordează barierele 
rămase în calea unui nivel ridicat de 
aprovizionare cu energie electrică din surse 
regenerabile, inclusiv cele legate de 
procedurile de autorizare și de dezvoltarea 
rețelelor necesare de transport al energiei 
și a instalațiilor strategice pentru tranziția 
energetică, inclusiv măsurile de 
accelerare și simplificare a procedurilor 
de autorizare, și asigură semnale de preț 
pe termen lung pentru deciziile privind 
investițiile, inclusiv pentru investițiile în 
adecvarea, stabilitatea și flexibilitatea 
sistemului, prin intermediul unor 
proceduri de licitație competitive, 
transparente și nediscriminatorii, care 
prevăd o remunerare a beneficiarilor 
câștigători bazată pe prețurile pieței. 
Proiectele de energie din surse 
regenerabile și rețelele de transport 
aferente care prezintă un interes strategic 
beneficiază de un tratament prioritar prin 
intermediul unui proces simplificat de 
acordare a autorizațiilor. La elaborarea 
cadrului respectiv, statele membre țin 
seama de cantitatea suplimentară de 
energie electrică din surse regenerabile 
necesară pentru a răspunde cererii în 
sectorul transporturilor, al industriei, al 
construcțiilor și al încălzirii și răcirii, 
precum și pentru producția de combustibili 
din surse regenerabile de origine 
nebiologică. Statele membre și 
administrațiile subnaționale relevante ale 
acestora depun eforturi pentru a promova 
cele mai sustenabile tehnologii de 
generare a energiei din surse 
regenerabile, de exemplu prin evaluarea 
amprentei de carbon încorporate a 
proiectelor și prin aplicarea celor mai 
bune practici de sustenabilitate în 
dezvoltarea proiectelor;

Amendamentul 78
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește primul paragraf 
litera (a), (b) sau (c), gazul și energia 
electrică din surse regenerabile se iau în 
considerare numai o dată la calcularea 
ponderii consumului final brut de energie 
din surse regenerabile. Energia produsă din 
combustibili din surse regenerabile de 
origine nebiologică se contabilizează în 
sectorul în care este consumată: al energiei 
electrice, al încălzirii și răcirii sau al 
transporturilor.

În ceea ce privește primul paragraf 
litera (a), (b) sau (c), gazul și energia 
electrică din surse regenerabile se iau în 
considerare numai o dată la calcularea 
ponderii consumului final brut de energie 
din surse regenerabile. Electricitatea și 
energia produsă din combustibili din surse 
regenerabile de origine nebiologică se 
contabilizează în sectorul în care este 
consumată: al energiei electrice, al 
încălzirii și răcirii sau al transporturilor și 
se ia în considerare în statul membru 
respectiv numai dacă se convine în 
prealabil un transfer statistic, un proiect 
comun sau o schemă de sprijin comună 
între statele membre implicate. În caz 
contrar, atunci când combustibilii 
regenerabili de origine nebiologică sunt 
consumați de un alt stat membru decât 
statul membru producător, un nivel 
minim de energie se contabilizează în 
statul membru în care este produs.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 9 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Până la 31 decembrie 2025, fiecare 
stat membru convine să inițieze cel puțin 
un proiect comun cu unul sau mai multe 
alte state membre cu privire la producerea 
de energie din surse regenerabile. Comisia 
este notificată cu privire la un astfel de 
acord, inclusiv cu privire la data la care se 
preconizează că proiectul va deveni 
operațional. Se consideră că proiectele 

1a. Până la 31 decembrie 2025, fiecare 
stat membru convine să inițieze cel puțin 
un proiect comun cu unul sau mai multe 
alte state membre cu privire la producerea 
de energie din surse regenerabile. O astfel 
de cooperare precum elaborarea și 
punerea în aplicare a acestui proiect 
comun ar trebui să implice autoritățile 
locale și regionale și operatorii privați. 
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finanțate prin contribuții naționale în cadrul 
mecanismului Uniunii de finanțare a 
energiei din surse regenerabile instituit prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei25 îndeplinesc 
această obligație pentru statele membre 
implicate.;

Comisia este notificată cu privire la un 
astfel de acord, inclusiv cu privire la data la 
care se preconizează că proiectul va deveni 
operațional. Se consideră că proiectele 
finanțate prin contribuții naționale în cadrul 
mecanismului Uniunii de finanțare a 
energiei din surse regenerabile instituit prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/129425 al Comisiei îndeplinesc 
această obligație pentru statele membre 
implicate. Autoritățile locale și regionale 
implicate în proiecte transfrontaliere, 
inclusiv structurile comune, cum ar fi 
euroregiunile și GECT, ar trebui să fie, de 
asemenea, eligibile pentru sprijin 
financiar și asistență tehnică;

__________________ __________________
25 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei din 
15 septembrie 2020 privind mecanismul 
Uniunii de finanțare a energiei din surse 
regenerabile (JO L 303, 17.9.2020, p. 1).

25 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2020/1294 al Comisiei din 
15 septembrie 2020 privind mecanismul 
Uniunii de finanțare a energiei din surse 
regenerabile (JO L 303, 17.9.2020, p. 1).

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Statele membre cu ieșire la un 
bazin maritim cooperează pentru a defini 
împreună cantitatea de energie din surse 
regenerabile offshore pe care intenționează 
să o producă în bazinul maritim respectiv 
până în 2050, cu etape intermediare în 
2030 și 2040. Acestea iau în considerare 
particularitățile și dezvoltarea fiecărei 
regiuni, potențialul de generare a energiei 
din surse regenerabile offshore al bazinului 
maritim și importanța asigurării planificării 
aferente a rețelei integrate. Statele membre 
notifică respectiva cantitate în planurile 
actualizate naționale integrate privind 
energia și clima prezentate în temeiul 

7a. Statele membre cu ieșire la un 
bazin maritim cooperează pentru a defini 
împreună și a aloca, în cadrul planurilor 
lor de amenajare a spațiului maritim, un 
spațiu adecvat pentru cantitatea de energie 
din surse regenerabile offshore și 
infrastructura conexă pe care 
intenționează să o producă în bazinul 
maritim respectiv până în 2050, cu etape 
intermediare în 2030 și 2040. Acestea 
facilitează coexistența cu activitățile 
maritime și iau în considerare protecția 
mediului și a peisajelor, particularitățile și 
dezvoltarea fiecărei regiuni, în special 
activitățile care se desfășoară deja în zona 
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articolului 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.;

afectată, realitatea socioeconomică și 
posibilele prejudicii aduse mediului, 
fezabilitatea tehnică și economică a 
infrastructurii rețelei de transport, 
potențialul de generare a energiei din surse 
regenerabile offshore al bazinului maritim 
și importanța asigurării planificării aferente 
a rețelei integrate și respectă legislația UE 
privind mediul. În același timp, ar trebui 
consolidată cooperarea în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului pentru rutele 
maritime, pescuit, zonele protejate și 
restricționate și infrastructura energetică; 
îmbunătățirea colaborării dintre 
cercetarea publică și cea privată; de 
asemenea, trebuie să se promoveze 
dialogul între instituțiile publice 
competente, precum și orice altă acțiune 
necesară în acest sens. Statele membre 
notifică respectiva cantitate în planurile 
actualizate naționale integrate privind 
energia și clima prezentate în temeiul 
articolului 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.;

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 9 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura gestionarea sustenabilă 
a spațiului maritim și a zonelor de coastă 
și pentru a debloca potențialul surselor 
regenerabile offshore, statele membre cu 
ieșire la un bazin maritim utilizează 
procesul de amenajare a spațiului maritim 
(ASM) însoțit de o abordare solidă a 
participării publicului, care să permită 
luarea în considerare din timp a opiniilor 
părților interesate și ale comunităților de 
coastă afectate. Pentru a crește gradul de 
acceptare publică pe scară largă, statele 
membre asigură posibilitatea de a include 
comunitățile de energie din surse 



AD\1257770RO.docx 55/89 PE703.013v02-00

RO

regenerabile în proiecte comune de 
cooperare privind energia din surse 
regenerabile offshore.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b 
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 9 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a reduce complexitatea, a spori 
eficiența și transparența și a contribui la 
consolidarea cooperării între statele 
membre, ar trebui să existe un punct unic 
de contact („ghișeu unic”) pentru fiecare 
coridor prioritar al rețelei offshore, 
facilitând procesul de acordare a 
autorizațiilor pentru proiectele de interes 
comun privind energia din surse 
regenerabile offshore.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma evaluării statelor membre în 
conformitate cu primul paragraf, Comisia 
analizează barierele care stau în calea 
contractelor de achiziție de energie 
electrică pe termen lung și, în special, a 
punerii în aplicare a contractelor 
transfrontaliere de achiziție de energie 
electrică din surse regenerabile și emite 
orientări privind eliminarea acestor 
bariere;

Amendamentul 84
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 – alineatul 9 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prezintă o evaluare a 
procesului lor de autorizare și a măsurilor 
de îmbunătățire care urmează să fie luate 
în conformitate cu orientările din planul 
național integrat actualizat privind 
energia și clima menționat la articolul 14 
alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) 2018/1999, în conformitate cu 
procedura și calendarul prevăzute la 
articolul respectiv.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 – alineatul 9 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au obligația să elaboreze 
procese de planificare strategică pentru a 
identifica terenurile disponibile pentru 
implementarea proiectelor de energie din 
surse regenerabile, în special terenurile 
degradate și terenurile disponibile pentru 
utilizări multiple, cum ar fi terenurile 
agricole și corpurile de apă interioare, 
unde pot fi implementate proiecte de 
energie din surse regenerabile.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 – alineatul 9 – paragraful 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Comisia evaluează măsurile de 
îmbunătățire și acordă un punctaj pentru 
indicatorii-cheie de performanță ai 
statelor membre. Aceste informații ar 
trebui publicate. Comisia introduce 
stimulente pentru statele membre care 
obțin punctaje mai mari în conformitate 
cu evaluarea indicatorilor-cheie de 
performanță, inclusiv accesul prioritar la 
fondurile UE dedicate proiectelor de 
energie din surse regenerabile.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a promova producția și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
sectorul construcțiilor, statele membre 
stabilesc un obiectiv orientativ privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul final de energie în sectorul 
clădirilor în anul 2030, obiectiv care să fie 
coerent cu obiectivul orientativ ca, în 2030, 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
sectorul clădirilor să reprezinte cel puțin 
49 % din consumul final de energie al 
Uniunii. Obiectivul național se exprimă ca 
pondere a consumului național final de 
energie și se calculează în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 7. 
Statele membre își includ obiectivul în 
planurile actualizate naționale integrate 
privind energia și clima prezentate în 
temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, precum și 
informații cu privire la modul în care 
intenționează să realizeze acest obiectiv.

1. Pentru a promova producția și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
sectorul construcțiilor, statele membre 
stabilesc un obiectiv orientativ privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul final de energie în sectorul 
clădirilor în anul 2030, obiectiv care să fie 
coerent cu obiectivul orientativ ca, în 2030, 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
sectorul clădirilor să reprezinte cel puțin 
49 % din consumul final de energie al 
Uniunii. Obiectivul național se exprimă ca 
pondere a consumului național final de 
energie și se calculează în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 7, 
inclusiv în calculul cotei de consum final 
de energie electrică din surse 
regenerabile, care cuprinde 
autoconsumul, comunitățile energetice și 
cota de energie din surse regenerabile din 
mixul de energie electrică. Statele membre 
își includ obiectivul în planurile actualizate 
naționale integrate privind energia și clima 
prezentate în temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, precum și 
informații cu privire la modul în care 
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intenționează să realizeze acest obiectiv.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre introduc măsuri în 
reglementările și codurile lor privind 
construcțiile și, după caz, în schemele lor 
de sprijin, pentru a mări ponderea energiei 
electrice și a încălzirii și răcirii din surse 
regenerabile în parcul imobiliar, inclusiv 
măsuri naționale referitoare la creșteri 
substanțiale ale autoconsumului de energie 
din surse regenerabile, ale comunităților de 
energie din surse regenerabile și ale 
stocării locale a energiei, în combinație cu 
îmbunătățiri ale eficienței energetice legate 
de cogenerare și de clădirile pasive, cu un 
consum de energie aproape egal cu zero și 
cu un consum de energie egal cu zero.

2. Statele membre introduc măsuri în 
reglementările și codurile lor privind 
construcțiile și, după caz, în schemele lor 
de sprijin, pentru a mări ponderea energiei 
electrice și a încălzirii și răcirii din surse 
regenerabile în parcul imobiliar, inclusiv 
măsuri naționale referitoare la creșteri 
substanțiale ale autoconsumului de energie 
din surse regenerabile, ale comunităților de 
energie din surse regenerabile, ale 
partajării locale de energie din surse 
regenerabile și ale stocării locale a 
energiei, în combinație cu îmbunătățiri ale 
eficienței energetice legate de cogenerare și 
de clădirile pasive, cu un consum de 
energie aproape egal cu zero și cu un 
consum de energie egal cu zero.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a atinge ponderea orientativă 
de energie din surse regenerabile prevăzută 
la alineatul (1), statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire din 
surse regenerabile. În acest scop, statele 
membre utilizează toate măsurile, 
instrumentele și stimulentele adecvate, 

4. Pentru a atinge ponderea orientativă 
de energie din surse regenerabile prevăzută 
la alineatele (1) și 3, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor eficiente de încălzire și 
răcire din surse regenerabile, inclusiv a 
sistemelor inteligente de încălzire și răcire 
bazate pe surse regenerabile, precum și a 
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inclusiv, printre altele, etichetele energetice 
concepute în temeiul 
Regulamentului (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului26, 
certificatele de performanță energetică în 
temeiul Directivei 2010/31/UE sau alte 
certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau la nivelul 
Uniunii și asigură furnizarea de informații 
și consiliere adecvate privind alternativele 
din surse regenerabile, foarte eficiente din 
punct de vedere energetic, precum și 
privind instrumentele financiare și 
stimulentele disponibile pentru a promova 
creșterea ratei de înlocuire a sistemelor 
vechi de încălzire și trecerea într-o 
proporție mai mare la soluții bazate pe 
energie din surse regenerabile.;

resurselor energetice descentralizate 
inteligente în clădiri. În acest scop, statele 
membre utilizează toate măsurile, 
instrumentele și stimulentele adecvate, 
inclusiv, printre altele, etichetele energetice 
concepute în temeiul 
Regulamentului (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului26, 
certificatele de performanță energetică în 
temeiul Directivei 2010/31/UE sau alte 
certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau la nivelul 
Uniunii și asigură furnizarea de informații 
și consiliere adecvate privind alternativele 
din surse regenerabile, foarte eficiente din 
punct de vedere energetic, precum și 
privind instrumentele financiare și 
stimulentele disponibile pentru a promova 
creșterea ratei de înlocuire a sistemelor 
vechi de încălzire și trecerea într-o 
proporție mai mare la soluții bazate pe 
energie din surse regenerabile.

__________________ __________________
26 Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea energetică și de abrogare 
a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 
28.7.2017, p. 1).

26 Regulamentul (UE) 2017/1369 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru 
pentru etichetarea energetică și de abrogare 
a Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 
28.7.2017, p. 1).

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se introduce următorul articol:
Articolul 15b
„Evaluarea și planificarea integrate a 
resurselor regenerabile de energie”
Statele membre efectuează cartografierea 
și planificarea integrate pentru utilizarea 
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resurselor regenerabile de energie pe 
teritoriul lor, în coordonare cu toate 
autoritățile naționale, regionale și locale 
relevante.
Cartografierea și planificarea integrate 
menționate la alineatul (1) iau în 
considerare, de asemenea, instalațiile de 
stocare a energiei necesare pentru a 
asigura o penetrare stabilă și rezilientă a 
surselor regenerabile de energie, ținând 
seama de elemente precum variațiile 
sezoniere și perioadele de penurie de 
energie.
Atunci când identifică cele mai potrivite 
zone pentru introducerea surselor 
regenerabile de energie, statele membre 
stabilesc diferite niveluri de prioritate, 
ținând seama atât de disponibilitatea 
resurselor energetice, cât și de protecția 
mediului și a biodiversității și de impactul 
asupra comunităților locale și a 
activităților preexistente. Statele membre 
pot facilita desfășurarea proiectelor în 
zonele identificate cu cel mai înalt nivel 
de prioritate prin intermediul procesului 
de acordare a autorizațiilor prevăzut la 
articolul 16 alineatul (6), fără a aduce 
atingere articolului 16 alineatul (7)”. (7)”.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că sunt 
disponibile sisteme de certificare pentru 
instalatorii și proiectanții tuturor formelor 
de sisteme de încălzire și răcire din surse 
regenerabile pentru clădiri, industrie și 
agricultură, precum și pentru instalatorii de 
sisteme fotovoltaice solare. Aceste sisteme 
pot ține seama de sistemele și structurile 
existente, după caz, și au la bază criteriile 

3. Statele membre se asigură că sunt 
disponibile sisteme de certificare pentru 
instalatorii și proiectanții tuturor formelor 
de sisteme de încălzire și răcire din surse 
regenerabile pentru clădiri, industrie și 
agricultură, precum și pentru instalatorii de 
sisteme solare, termice și fotovoltaice, de 
sisteme cu sursă geotermală de suprafață 
și de pompe de căldură, inclusiv sisteme 
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prevăzute în anexa IV. Fiecare stat membru 
recunoaște certificarea acordată de alte 
state membre în conformitate cu 
respectivele criterii.

de stocare și sisteme de răspuns activ la 
cerere. Aceste sisteme pot ține seama de 
sistemele și structurile existente, după caz, 
și au la bază criteriile prevăzute în 
anexa IV. Fiecare stat membru recunoaște 
certificarea acordată de alte state membre 
în conformitate cu respectivele criterii.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că instalatorii 
formați și calificați de sisteme de încălzire 
și răcire din surse regenerabile sunt 
disponibili în număr suficient pentru ca 
tehnologiile relevante să asigure creșterea 
ponderii încălzirii și răcirii din surse 
regenerabile necesare pentru a contribui la 
creșterea anuală a ponderii energiei din 
surse regenerabile în sectorul încălzirii și 
răcirii, astfel cum se prevede la 
articolul 23.

Statele membre se asigură că instalatorii 
formați și calificați de sisteme de încălzire 
și răcire din surse regenerabile, sisteme 
solare termice și fotovoltaice, sisteme cu 
sursă geotermală de suprafață, pompe de 
căldură și sisteme de stocare și sisteme de 
răspuns activ la cerere sunt disponibili în 
număr suficient pentru ca tehnologiile 
relevante să asigure creșterea ponderii 
încălzirii și răcirii din surse regenerabile 
necesare pentru a contribui la creșterea 
anuală a ponderii energiei din surse 
regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, 
astfel cum se prevede la articolul 23, în 
clădiri, astfel cum se prevede la articolul 
15a, și pentru energia din surse 
regenerabile în transporturi, astfel cum se 
prevede la articolul 25, precum și la 
obiectivul general privind energia din 
surse regenerabile, astfel cum se prevede 
la articolul 3.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a obține un număr suficient de 
instalatori și proiectanți, statele membre se 
asigură că sunt puse la dispoziție suficiente 
programe de formare care să conducă la 
calificare sau certificare care să acopere 
tehnologiile de încălzire și răcire din surse 
regenerabile, precum și cele mai recente 
soluții inovatoare ale acestora. Statele 
membre instituie măsuri de promovare a 
participării la astfel de programe, în special 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
persoanelor care desfășoară o activitate 
independentă. Statele membre pot institui 
acorduri voluntare cu furnizorii și 
vânzătorii de tehnologie relevanți pentru a 
forma un număr suficient de instalatori, 
care se poate baza pe estimări ale 
vânzărilor, cu privire la cele mai recente 
soluții și tehnologii inovatoare disponibile 
pe piață.

Pentru a obține un număr suficient de 
instalatori și proiectanți, statele membre 
sau autoritățile competente ale acestora la 
nivel regional și local se asigură că sunt 
puse la dispoziție suficiente programe de 
formare care să conducă la calificare sau 
certificare care să acopere tehnologiile de 
încălzire și răcire din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare, precum și cele mai 
recente soluții inovatoare ale acestora, 
inclusiv legate de infrastructură. Statele 
membre instituie măsuri de promovare a 
participării la astfel de programe, în special 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
persoanelor care desfășoară o activitate 
independentă. Statele membre pot institui 
acorduri voluntare cu furnizorii și 
vânzătorii de tehnologie relevanți pentru a 
forma un număr suficient de instalatori, 
care se poate baza pe estimări ale 
vânzărilor, cu privire la cele mai recente 
soluții și tehnologii inovatoare disponibile 
pe piață.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Până la 31 decembrie 2025, 
Comisia evaluează disponibilitatea de 
instalatori formați și calificați în 
domeniul tehnologiilor de energie din 
surse regenerabile, necesară pentru a 
acoperi cererea de locuri de muncă la 
nivelul statelor membre. Dacă este 
necesar, Comisia recomandă statelor 
membre să reducă orice diferență în ceea 
ce privește disponibilitatea lucrătorilor 
calificați. Recomandările sunt făcute 
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publice.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a – subpunctul i
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanție de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie din 
surse regenerabile de energie. Statele 
membre pot prevedea emiterea de garanții 
de origine pentru energia din surse 
neregenerabile. Emiterea de garanții de 
origine poate fi condiționată de existența 
unei limite minime a puterii. O garanție de 
origine are dimensiunea standard de 1 
MWh. Pentru fiecare unitate de energie 
produsă nu se emite mai mult de o garanție 
de origine.;

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanție de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie din 
surse regenerabile de energie. Emiterea de 
garanții de origine poate fi condiționată de 
existența unei limite minime a puterii. O 
garanție de origine are dimensiunea 
standard de 1 MWh. Pentru fiecare unitate 
de energie produsă nu se emite mai mult de 
o garanție de origine.”;

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 20 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre solicită operatorilor 
de transport și de sistem și operatorilor de 
distribuție de pe teritoriul lor să pună la 
dispoziție informații privind ponderea 
energiei electrice din surse regenerabile și 
conținutul de emisii de gaze cu efect de 
seră din energia electrică furnizată în 
fiecare zonă de ofertare, cu cât mai multă 
precizie și, în măsura posibilului, în timp 
real, dar la intervale de timp de cel mult o 
oră, cu previziuni, dacă sunt disponibile. 
Aceste informații sunt puse la dispoziție în 
format digital, într-un mod care să asigure 

1. Statele membre solicită operatorilor 
de transport și de sistem și operatorilor de 
distribuție de pe teritoriul lor să pună la 
dispoziție informații privind ponderea 
energiei electrice din surse regenerabile și 
conținutul de emisii de gaze cu efect de 
seră din energia electrică furnizată în 
fiecare zonă de ofertare, cu cât mai multă 
precizie și, în măsura posibilului, în timp 
real, cu previziuni, dacă sunt disponibile. 
Aceste informații sunt puse la dispoziție în 
format digital, într-un mod care permite 
utilizarea lor de participanții la piața 
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faptul că pot fi utilizate de participanții la 
piața energiei electrice, de agregatori, de 
consumatori și de utilizatorii finali și că pot 
fi citite prin intermediul dispozitivelor de 
comunicații electronice, cum ar fi sistemele 
de contorizare inteligentă, punctele de 
reîncărcare a vehiculelor electrice, 
sistemele de încălzire și răcire și sistemele 
de gestionare a energiei ale clădirilor.

energiei electrice, de agregatori, de 
consumatori și de utilizatorii finali și 
citirea lor prin intermediul dispozitivelor 
de comunicații electronice, cum ar fi 
sistemele de contorizare inteligentă, 
punctele de reîncărcare a vehiculelor 
electrice, sistemele de încălzire și răcire și 
sistemele de gestionare a energiei ale 
clădirilor. Statele membre se asigură că 
operatorilor de sisteme de transport și 
operatorilor de sisteme de distribuție li se 
acordă în mod legal accesul la datele 
aferente pentru a îndeplini această 
sarcină.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 20 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe lângă cerințele din [propunerea 
de Regulament privind bateriile și deșeurile 
de baterii, de abrogare a Directivei 
2006/66/CE și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/1020], statele 
membre se asigură că producătorii de 
baterii de uz casnic și industriale permit 
accesul în timp real la informațiile de bază 
privind sistemul de gestionare a bateriilor, 
inclusiv privind capacitatea, starea de 
sănătate, starea de încărcare și valoarea de 
referință a puterii bateriilor, pentru 
proprietarii și utilizatorii bateriilor, precum 
și pentru părțile terțe care acționează în 
numele acestora, cum ar fi societățile de 
gestionare a energiei din clădiri și 
participanții la piața energiei electrice, în 
condiții nediscriminatorii și fără costuri.

2. Pe lângă cerințele din [propunerea 
de Regulament privind bateriile și deșeurile 
de baterii, de abrogare a Directivei 
2006/66/CE și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/1020], statele 
membre se asigură că producătorii de 
baterii de uz casnic, de uz comunitar și 
industriale permit accesul în timp real la 
informațiile de bază privind sistemul de 
gestionare a bateriilor, inclusiv privind 
capacitatea, starea de sănătate, starea de 
încărcare și valoarea de referință a puterii 
bateriilor, pentru proprietarii și utilizatorii 
bateriilor, precum și pentru părțile terțe 
care acționează în numele acestora, cum ar 
fi societățile de gestionare a energiei din 
clădiri și participanții la piața energiei 
electrice, în condiții nediscriminatorii și 
fără costuri.

Amendamentul 98



AD\1257770RO.docx 65/89 PE703.013v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 20 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că nu se 
fac discriminări prin cadrul național de 
reglementare în ceea ce privește 
participarea la piețele energiei electrice, 
inclusiv gestionarea congestiilor și 
furnizarea de servicii de flexibilitate și de 
echilibrare, de sisteme mici sau mobile, 
cum precum bateriile de uz casnic și 
vehiculele electrice, atât în mod direct, cât 
și prin agregare.;

4. Statele membre se asigură că nu se 
fac discriminări prin cadrul național de 
reglementare în ceea ce privește 
participarea la piețele energiei electrice, 
inclusiv gestionarea congestiilor și 
furnizarea de servicii de flexibilitate și de 
echilibrare, de rețele de încălzire și răcire 
centralizată, de sisteme mici sau mobile, 
precum bateriile de uz casnic, bateriile de 
uz comunitar și vehiculele electrice, 
unitățile de stocare a energiei termice și 
aparatele și sistemele electrice inteligente 
de încălzire și răcire, precum și la alte 
dispozitive inteligente care facilitează 
consumul flexibil de energie electrică din 
surse regenerabile al consumatorilor, atât 
în mod direct, cât și prin agregare. Statele 
membre asigură condiții de concurență 
echitabile pentru actorii mai mici de pe 
piață, în special pentru comunitățile de 
energie din surse regenerabile, astfel 
încât aceștia să poată participa pe piață 
fără a se confrunta cu sarcini 
administrative sau de reglementare 
disproporționate.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 22 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre depun eforturi 
pentru a mări ponderea surselor 
regenerabile în cantitatea de surse de 
energie utilizate în scopuri energetice și 
neenergetice finale în sectorul industrial cu 
o creștere anuală medie orientativă de 1,1 

1. Statele membre, în coordonare cu 
autoritățile regionale și locale, depun 
eforturi pentru a mări ponderea surselor 
regenerabile în cantitatea de surse de 
energie utilizate în scopuri energetice 
finale în sectorul industrial cu o creștere 
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puncte procentuale până în 2030. anuală medie orientativă de 1,1 puncte 
procentuale până în 2030.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 22 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre includ măsurile planificate 
și luate pentru a realiza o astfel de creștere 
orientativă în planurile lor naționale 
integrate privind energia și clima și în 
rapoartele intermediare prezentate în 
temeiul articolelor 3, 14 și 17 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999.

Statele membre, în coordonare cu 
autoritățile locale și regionale, includ 
măsurile planificate și luate pentru a realiza 
o astfel de creștere orientativă în planurile 
lor naționale integrate privind energia și 
clima și în rapoartele intermediare 
prezentate în temeiul articolelor 3, 14 și 17 
din Regulamentul (UE) 2018/1999.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 22 a – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, până în 
2030, contribuția combustibililor din surse 
regenerabile de origine nebiologică utilizați 
în scopuri energetice și neenergetice finale 
este de 50 % din hidrogenul utilizat în 
industrie în scopuri energetice și 
neenergetice finale. Pentru calcularea 
acestui procent, se aplică următoarele 
reguli:

Statele membre, în coordonare cu 
autoritățile regionale și locale, se asigură 
că, până în 2030, contribuția 
combustibililor din surse regenerabile de 
origine nebiologică utilizați în scopuri 
energetice și neenergetice finale este de 50 
% din hidrogenul utilizat în scopuri 
energetice și neenergetice finale în 
sectoarele industriei cu temperaturi 
ridicate în care reducerea este dificilă, al 
aviației și al transportului maritim, în 
care electrificarea nu este o soluție 
fezabilă. Pentru calcularea acestui procent, 
se aplică următoarele reguli: În termen de 
un an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, Comisia efectuează o evaluare a 
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impactului asupra dezvoltării pieței 
energiei din surse regenerabile din 
combustibili de origine nebiologică din 
surse regenerabile pentru a evalua dacă 
pot fi disponibile cantități suficiente până 
în 2030.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Directiva (UE) 2018/2011
Articolul 22 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
produsele industriale etichetate ca fiind 
produse cu energie din surse regenerabile 
și combustibili din surse regenerabile de 
origine nebiologică sau despre care se 
pretinde acest lucru indică procentul de 
energie regenerabilă utilizată sau de 
combustibili din surse regenerabile de 
origine nebiologică utilizați în etapa de 
achiziție și operațiuni anterioare prelucrării 
aferente materiilor prime, de fabricație și 
de distribuție, calculat pe baza 
metodologiilor prevăzute în Recomandarea 
2013/179/UE27 sau, alternativ, în 
ISO 14067:2018.”;

2. Statele membre, în coordonare cu 
autoritățile locale și regionale, se asigură 
că produsele industriale etichetate ca fiind 
produse cu energie din surse regenerabile 
și combustibili din surse regenerabile de 
origine nebiologică sau despre care se 
pretinde acest lucru indică procentul de 
energie regenerabilă utilizată sau de 
combustibili din surse regenerabile de 
origine nebiologică utilizați în etapa de 
achiziție și operațiuni anterioare prelucrării 
aferente materiilor prime, de fabricație și 
de distribuție, calculat pe baza 
metodologiilor prevăzute în Recomandarea 
2013/179/UE27 sau, alternativ, în ISO 
14067:2018.;

__________________ __________________
27 2013/179/UE: Recomandarea Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor, JO L 124, 4.5.2013, p. 1.

27 2013/179/UE: Recomandarea Comisiei 
din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor 
metode comune pentru măsurarea și 
comunicarea performanței de mediu pe 
durata ciclului de viață a produselor și 
organizațiilor, JO L 124, 4.5.2013, pp. 1-
210.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 23 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre efectuează o 
evaluare a potențialului lor în materie de 
energie din surse regenerabile și a utilizării 
căldurii și răcorii reziduale în sectorul 
încălzirii și răcirii, inclusiv, după caz, o 
analiză a zonelor adecvate pentru utilizarea 
lor cu un risc ecologic redus și a 
potențialului proiectelor la scară mică 
aplicabile în gospodării. Evaluarea 
stabilește etape fundamentale și măsuri 
pentru creșterea ponderii energiei din surse 
regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii 
și, după caz, pentru utilizarea căldurii și 
răcorii reziduale prin încălzire și răcire 
centralizată, în vederea stabilirii unei 
strategii naționale pe termen lung pentru 
decarbonizarea încălzirii și răcirii. 
Evaluarea face parte din planurile naționale 
integrate privind energia și clima 
menționate la articolele 3 și 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și însoțește 
evaluarea cuprinzătoare a încălzirii și 
răcirii prevăzută la articolul 14 alineatul (1) 
din Directiva 2012/27/UE.;

1a. Statele membre efectuează o 
evaluare a potențialului lor în materie de 
energie din surse regenerabile și a utilizării 
căldurii și răcorii reziduale în sectorul 
încălzirii și răcirii, inclusiv, după caz, o 
analiză a zonelor adecvate pentru utilizarea 
lor cu un risc ecologic redus și a 
potențialului proiectelor la scară mică 
aplicabile în gospodării, cu participarea 
autorităților locale și regionale. Evaluarea 
stabilește etape fundamentale și măsuri 
pentru o creștere a ponderii energiei din 
surse regenerabile în sectorul încălzirii și 
răcirii și, după caz, pentru utilizarea 
căldurii și răcorii reziduale prin încălzire și 
răcire centralizată și gospodării la scară 
mică și IMM-uri, în vederea stabilirii unei 
strategii naționale pe termen lung pentru 
decarbonizarea încălzirii și răcirii. 
Evaluarea este în conformitate cu 
principiul „eficiența energetică înainte de 
toate” și face parte din planurile naționale 
integrate privind energia și clima 
menționate la articolele 3 și 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 și însoțește 
evaluarea cuprinzătoare a încălzirii și 
răcirii prevăzută la articolul 14 alineatul (1) 
din Directiva 2012/27/UE.;

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera ca (nouă)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 23 – alineatul 1a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se introduce următorul paragraf:
Statele membre furnizează în special 
informații proprietarilor sau chiriașilor de 
clădiri și IMM-urilor cu privire la 
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măsurile eficiente din punctul de vedere 
al costurilor și la instrumentele financiare 
pentru a îmbunătăți utilizarea energiei 
din surse regenerabile în sistemele de 
încălzire și răcire. Statele membre 
furnizează informații prin intermediul 
unor instrumente de consiliere accesibile 
și transparente, bazate pe ghișeele unice;

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 23 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea capacităților pentru ca 
autoritățile naționale și locale să planifice 
și să înființeze proiecte și infrastructuri în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(d) consolidarea capacităților pentru ca 
autoritățile naționale, regionale și locale să 
planifice și să înființeze proiecte și 
infrastructuri în domeniul energiei din 
surse regenerabile;

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) alte măsuri de politică, cu un efect 
echivalent, incluzând măsuri fiscale, 
scheme de sprijin sau alte stimulente 
financiare.

(i) alte măsuri de politică, cu un efect 
echivalent, incluzând măsuri fiscale, 
scheme de sprijin sau alte stimulente 
financiare care contribuie la instalarea de 
echipamente de încălzire și răcire din 
surse regenerabile și la dezvoltarea 
rețelelor energetice care furnizează 
energie din surse regenerabile pentru 
încălzire și răcire în clădiri și în industrie.

Amendamentul 107

Propunere de directivă
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când adoptă și pun în aplicare 
măsurile respective, statele membre asigură 
accesibilitatea acestora pentru toți 
consumatorii, în special pentru cei din 
gospodării vulnerabile sau cu venituri mici, 
care altfel nu ar dispune de suficient capital 
inițial pentru a beneficia de ele.;

Atunci când adoptă și pun în aplicare 
măsurile respective, statele membre asigură 
accesibilitatea acestora pentru toți 
consumatorii, inclusiv pentru cei care sunt 
chiriași, în special pentru cei din 
gospodării vulnerabile sau cu venituri mici, 
și prevăd ca o parte semnificativă a 
măsurilor să fie puse în aplicare cu 
prioritate în gospodăriile care se află în 
condiții de sărăcie energetică, astfel cum 
este definită în [Directiva privind eficiența 
energetică (reformare)] și în locuințele 
sociale, care altfel nu ar dispune de 
suficient capital inițial pentru a beneficia 
de ele.;

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera e
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 24e – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot extinde cerințele de 
evaluare și de coordonare prevăzute la 
primul și al treilea paragraf la operatorii de 
sisteme de transport și de distribuție de 
gaze, incluzând rețelele de hidrogen și alte 
rețele energetice.

Statele membre pot extinde cerințele de 
evaluare și de coordonare prevăzute la 
primul și al treilea paragraf la operatorii de 
sisteme de transport și de distribuție de 
gaze, incluzând rețelele de hidrogen și alte 
rețele energetice.

Statele membre se coordonează cu 
regiunile și orașele pentru a facilita 
punerea în aplicare a prezentului alineat.

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ponderea biocombustibililor 
avansați și a biogazului produse din 
materiile prime enumerate în anexa IX 
partea A în energia furnizată sectorului 
transporturilor este de cel puțin 0,2 % în 
2022, 0,5 % în 2025 și 2,2 % în 2030, iar 
ponderea combustibililor din surse 
regenerabile de origine nebiologică este de 
cel puțin 2,6 % în 2030.

(b) ponderea biocombustibililor 
avansați și a biogazului produse din 
materiile prime enumerate în anexa IX 
partea A în energia furnizată sectorului 
transporturilor este de cel puțin 0,2 % în 
2022, 0,5 % în 2025 și 2,2 % în 2030, iar 
ponderea combustibililor din surse 
regenerabile de origine nebiologică este de 
cel puțin 2,6 % în 2030. În termen de un 
an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, Comisia efectuează o evaluare a 
impactului asupra dezvoltării pieței 
energiei din surse regenerabile din 
combustibili de origine nebiologică din 
surse regenerabile pentru a evalua dacă 
pot fi disponibile cantități suficiente până 
în 2030.

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea reducerii menționate la 
litera (a) și a ponderii menționate la 
litera (b), statele membre iau în considerare 
combustibilii din surse regenerabile de 
origine nebiologică și atunci când aceștia 
sunt utilizați drept produs intermediar 
pentru producția de combustibili 
convenționali. Pentru calcularea reducerii 
menționate la litera (a), statele membre pot 
lua în considerare combustibilii pe bază de 
carbon reciclat.

Pentru calcularea reducerii menționate la 
litera (a) și a ponderii menționate la 
litera (b), statele membre iau în considerare 
combustibilii din surse regenerabile de 
origine nebiologică și atunci când aceștia 
sunt utilizați drept produs intermediar 
pentru producția de combustibili utilizați în 
transporturi. Pentru calcularea reducerii 
menționate la litera (a), statele membre pot 
lua în considerare combustibilii pe bază de 
carbon reciclat.

Amendamentul 111

Propunere de directivă
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când stabilesc obligația furnizorilor 
de combustibili, statele membre pot 
excepta furnizorii de combustibili care 
furnizează energie electrică sau de 
combustibili lichizi și gazoși de origine 
nebiologică produși din surse regenerabile 
și utilizați în transporturi de la cerința de a 
respecta, în legătură cu acești combustibili, 
ponderea minimă a biocombustibililor 
avansați și a biogazului produse din 
materiile prime enumerate în anexa IX 
partea A.

Atunci când stabilesc obligația furnizorilor 
de combustibili, statele membre pot 
excepta furnizorii de combustibili care 
furnizează energie electrică sau de 
combustibili lichizi și gazoși de origine 
nebiologică produși din surse regenerabile 
și utilizați în transporturi de la cerința de a 
respecta, în legătură cu acești combustibili, 
ponderea minimă a biocombustibililor 
avansați și a biogazului produse din 
materiile prime enumerate în anexa IX 
partea A. Atunci când stabilesc obligația 
menționată la primul paragraf literele (a) 
și (b), de a asigura îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute de acestea, statele 
membre se pot achita de ea, printre altele, 
prin măsuri care vizează volumele, 
conținutul energetic sau emisiile de gaze 
cu efect de seră, cu condiția să se 
demonstreze că sunt obținute reducerea 
intensității gazelor cu efect de seră și 
ponderile minime menționate la primul 
paragraf literele (a) și (b).

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre instituie un 
mecanism care să permită furnizorilor de 
combustibili de pe teritoriul lor să facă 
schimb de credite pentru furnizarea de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor. Operatorii economici care 
furnizează energie electrică din surse 
regenerabile vehiculelor electrice prin stații 
publice de reîncărcare primesc credite, 

2. Statele membre instituie un 
mecanism care să permită furnizorilor de 
combustibili de pe teritoriul lor să facă 
schimb de credite pentru furnizarea de 
energie din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor. Operatorii economici care 
furnizează energie electrică din surse 
regenerabile vehiculelor electrice prin stații 
publice și private de reîncărcare primesc 
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indiferent dacă operatorii economici fac 
obiectul obligației stabilite de statul 
membru pentru furnizorii de combustibili, 
și pot vinde creditele respective 
furnizorilor de combustibili, cărora li se 
permite să utilizeze creditele pentru a 
îndeplini obligația prevăzută la 
alineatul (1) primul paragraf.;

credite, indiferent dacă operatorii 
economici fac obiectul obligației stabilite 
de statul membru pentru furnizorii de 
combustibili, și pot vinde creditele 
respective furnizorilor de combustibili, 
cărora li se permite să utilizeze creditele 
pentru a îndeplini obligația prevăzută la 
alineatul (1) primul paragraf.;

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a – subpunctul i
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea consumului final brut de 
energie din surse regenerabile al unui 
stat membru menționat la articolul 7 și a 
obiectivului de reducere a intensității 
gazelor cu efect de seră menționat la 
articolul 25 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a), ponderea biocombustibililor și a 
biolichidelor, precum și a combustibililor 
din biomasă consumați în transporturi, 
dacă sunt produși din culturi alimentare și 
furajere, nu depășește cu mai mult de un 
punct procentual ponderea acestor 
combustibili în consumul final de energie 
în sectorul transporturilor în 2020 în statul 
membru respectiv, până la maximum 7 % 
din consumul final de energie în sectorul 
transporturilor în statul membru respectiv.;

Pentru calcularea consumului final brut de 
energie din surse regenerabile al unui stat 
membru menționat la articolul 7 și a 
obiectivului de reducere a intensității 
gazelor cu efect de seră menționat la 
articolul 25 alineatul (1) primul paragraf 
litera (a), ponderea biocombustibililor și a 
biolichidelor, precum și a combustibililor 
din biomasă consumați în transporturi, 
dacă sunt produși din culturi alimentare și 
furajere, nu depășește cu mai mult de un 
punct procentual ponderea acestor 
combustibili în consumul final de energie 
în sectorul transporturilor în 2020 în statul 
membru respectiv, până la maximum 7 % 
din consumul final de energie în sectorul 
transporturilor în statul membru respectiv. 
Prin derogare, statele membre pot decide 
să excludă biolichidele folosite pentru 
producția de energie electrică în regiunile 
ultraperiferice și în zonele care nu sunt 
interconectate de la aplicarea plafonului 
de 7 % menționat anterior pentru sectorul 
transporturilor;

Amendamentul 114
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Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera c – subpunctul iva (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 27 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) ponderea de biocombustibili și de 
biogaz pentru transporturi produse din 
tescovină de struguri și din drojdie de vin 
poate fi considerată ca fiind de două ori 
mai mari decât conținutul energetic al 
acestora pe parcursul unei perioade de 
tranziție de șase ani începând de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a – subpunctul ii
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

— (a) în cazul combustibililor din 
biomasă solizi, în instalații care produc 
energie electrică, încălzire și răcire cu o 
putere termică instalată totală mai mare sau 
egală cu 5 MW;

— (a) în cazul combustibililor din 
biomasă solizi, în instalații care produc 
energie electrică, încălzire și răcire care nu 
sunt operaționale la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, cu o putere 
termică instalată totală mai mare sau egală 
cu 20 MW și, începând cu 1 ianuarie 
2027, mai mare sau egală cu 10 MW;

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a – subpunctul ii
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

— (b) în cazul combustibililor din 
biomasă gazoși, în instalații care produc 
energie electrică, încălzire și răcire cu o 
putere termică instalată totală mai mare 

— (b) în cazul combustibililor din 
biomasă gazoși, în instalații care produc 
energie electrică, încălzire și răcire cu o 
putere termică instalată medie mai mare 
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sau egală cu 2 MW; sau egală cu 2 MW;

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera a – subpunctul ii
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

— (ba) în cazul biolichidelor, într-o 
instalație care produce energie electrică, 
încălzire și răcire cu o putere termică 
instalată totală mai mare sau egală cu 
10 MW;

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul alineat, cu excepția primului 
paragraf litera (c), se aplică, de asemenea, 
biocombustibililor, biolichidelor și 
combustibililor din biomasă produși din 
biomasă forestieră.;

Prezentul alineat, cu excepția primului 
paragraf litera (c), se aplică, de asemenea, 
biocombustibililor, biolichidelor și 
combustibililor din biomasă produși din 
biomasă forestieră provenind dintr-o țară, 
dintr-o entitate subnațională sau dintr-o 
zonă de provenință forestieră care nu 
îndeplinește criteriile prevăzute la 
alineatul (6);

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera c
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf, cu excepția literelor (b) și Primul paragraf, cu excepția literelor (b) și 
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(c), și al doilea paragraf se aplică, de 
asemenea, biocombustibililor, biolichidelor 
și combustibililor din biomasă produși din 
biomasă forestieră.;

(c), și al doilea paragraf se aplică, de 
asemenea, biocombustibililor, biolichidelor 
și combustibililor din biomasă produși din 
biomasă forestieră dintr-o țară sau dintr-o 
entitate subnațională sau dintr-o zonă de 
provenință forestieră care nu îndeplinește 
criteriile prevăzute la alineatul (6).;

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Biocombustibilii, biolichidele și 
combustibilii din biomasă produși din 
biomasă agricolă sau forestieră care sunt 
luați în considerare în scopurile menționate 
la alineatul (1) primul paragraf literele (a), 
(b) și (c) nu se obțin din materii prime ce 
provin de pe terenuri care în ianuarie 2008 
erau turbării, cu excepția cazului în care se 
furnizează dovezi potrivit cărora cultivarea 
și recoltarea materiilor prime în cauză nu 
implică asanarea unor porțiuni de sol care 
nu erau asanate anterior.;

5. Biocombustibilii, biolichidele și 
combustibilii din biomasă produși din 
biomasă agricolă sau forestieră, provenind 
dintr-o țară sau dintr-o entitate 
subnațională sau dintr-o zonă de 
provenință forestieră care nu îndeplinește 
criteriile prevăzute la alineatul (6), care 
sunt luați în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) primul paragraf 
literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii 
prime ce provin de pe terenuri care în 
ianuarie 2008 erau turbării, cu excepția 
cazului în care se furnizează dovezi potrivit 
cărora cultivarea și recoltarea materiilor 
prime în cauză nu implică asanarea unor 
porțiuni de sol care nu erau asanate 
anterior, iar autoritatea națională 
competentă poate raporta conformitatea 
la nivel de zonă a provenienței naționale, 
subnaționale sau forestiere în 
concordanță cu criteriile de reducere la 
minim a riscului de utilizare a biomasei 
forestiere provenite din producție 
nedurabilă, menționate la alineatul (6).

Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera e – partea introductivă
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) la alineatul (6) primul paragraf, 
litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(e) la alineatul (6) primul paragraf, 
litera (a), punctele (iii) și (iv) se înlocuiesc 
cu următorul text:

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera e
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera iii (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (iii) că zonele desemnate prin dreptul 
internațional sau intern sau de către 
autoritatea competentă relevantă ca zone 
protejate în scopuri de protecție a naturii, 
inclusiv terenurile care în ianuarie 2008 
sau după această dată dețineau unul 
dintre următoarele statute, indiferent dacă 
terenul mai deține acest statut sau nu:
- păduri primare și alte terenuri 
împădurite, și anume pădurile și alte 
terenuri împădurite cu specii indigene, în 
care nu există indicii vizibile clare ale 
activității umane, iar procesele ecologice 
nu sunt afectate în mod semnificativ;
- zone umede, și anume terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pe o perioadă semnificativă din an;
- turbării;
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția 
respectivei materii prime nu a adus 
atingere acestor scopuri de protecție a 
naturii, nu implică asanarea unor 
porțiuni de sol care nu erau asanate 
anterior sau se furnizează dovezi că 
recoltarea materiei prime este necesară 
pentru menținerea statutului lor de zone 
bogate în biodiversitate;
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Amendamentul 123

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera e
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) că recoltarea se desfășoară ținându-
se seama de menținerea calității solului și a 
biodiversității în scopul reducerii la 
minimum a efectelor negative, astfel încât 
să se evite recoltarea buturugilor și a 
rădăcinilor, degradarea pădurilor primare 
sau transformarea acestora în plantații 
forestiere, precum și recoltarea pe soluri 
vulnerabile; reduce la minimum 
defrișările la scară largă și asigură 
praguri adecvate la nivel local pentru 
extracția lemnului mort și cerințe de 
utilizare a unor sisteme de exploatare 
forestieră care să reducă la minimum 
impactul asupra calității solului, inclusiv 
tasarea solului, precum și asupra 
caracteristicilor biodiversității și a 
habitatelor:;

(iv) că recoltarea se desfășoară ținându-
se seama de menținerea calității solului și a 
biodiversității în scopul reducerii la 
minimum a efectelor negative și utilizează 
practici de gestionare durabilă a pădurilor 
adecvate la nivel local și bazate pe 
principiile agreate în cadrul Forest 
Europe și al FAO.;

Amendamentul 124

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera f – partea introductivă
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) la alineatul (6) primul paragraf, 
litera (b) punctul (iv) se înlocuiește cu 
următorul text:

(f) la alineatul (6) primul paragraf, 
litera (a), punctele (iii) și (iv) se înlocuiesc 
cu următorul text:

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera f
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Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera iii (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) că zonele desemnate prin dreptul 
internațional sau intern sau de către 
autoritatea competentă relevantă ca zone 
protejate în scopuri de protecție a naturii, 
inclusiv terenurile care în ianuarie 2008 
sau după această dată dețineau unul 
dintre următoarele statute, indiferent dacă 
terenul mai deține acest statut sau nu:
- păduri primare și alte terenuri 
împădurite, și anume pădurile și alte 
terenuri împădurite cu specii indigene, în 
care nu există indicii vizibile clare ale 
activității umane, iar procesele ecologice 
nu sunt afectate în mod semnificativ;
- zone umede, și anume terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pe o perioadă semnificativă din an;
- turbării;
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producția 
respectivei materii prime nu a adus 
atingere acestor scopuri de protecție a 
naturii, nu implică asanarea unor 
porțiuni de sol care nu erau asanate 
anterior sau se furnizează dovezi că 
recoltarea materiei prime este necesară 
pentru menținerea statutului lor de zone 
bogate în biodiversitate;

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera f
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) că recoltarea se desfășoară ținându-
se seama de menținerea calității solului și a 
biodiversității în scopul reducerii la 

(iv) că recoltarea se desfășoară ținându-
se seama de menținerea calității solului și a 
biodiversității în scopul reducerii la 



PE703.013v02-00 80/89 AD\1257770RO.docx

RO

minimum a efectelor negative, astfel încât 
să se evite recoltarea buturugilor și a 
rădăcinilor, degradarea pădurilor primare 
sau transformarea acestora în plantații 
forestiere, precum și recoltarea pe soluri 
vulnerabile; reduce la minimum 
defrișările la scară largă și asigură 
praguri adecvate la nivel local pentru 
extracția lemnului mort și cerințe de 
utilizare a unor sisteme de exploatare 
forestieră care să reducă la minimum 
impactul asupra calității solului, inclusiv 
tasarea solului, precum și asupra 
caracteristicilor biodiversității și a 
habitatelor:;

minimum a efectelor negative și utilizează 
practici de gestionare durabilă a pădurilor 
adecvate la nivel local și bazate pe 
principiile agreate în cadrul Forest 
Europe și al FAO;

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera g
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de cel puțin 70 % pentru producția 
de energie electrică și de încălzire și răcire 
pe bază de combustibili din biomasă 
utilizați în instalații până la 
31 decembrie 2025 și de cel puțin 80 % 
începând cu 1 ianuarie 2026.;

(d) de cel puțin 70 % pentru producția 
de energie electrică și de încălzire și răcire 
pe bază de combustibili din biomasă 
utilizați în instalații care încep să 
funcționeze de la 1 ianuarie 2021 până la 
31 decembrie 2025 și de cel puțin 80 % 
pentru instalațiile care încep să 
funcționeze de la 1 ianuarie 2026.;

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 29 – alineatul 13

Textul în vigoare Amendamentul

„13. În scopul menționat la alineatul (1) 
primul paragraf litera (c) din prezentul 
articol, statele membre pot deroga, pe o 
perioadă limitată, de la criteriile stabilite 



AD\1257770RO.docx 81/89 PE703.013v02-00

RO

la alineatele (2)-(7) și la alineatele (10) și 
(11) din prezentul articol, prin adoptarea 
unor criterii diferite pentru:
(a) instalațiile situate într-o regiune 
ultraperiferică, în sensul articolului 349 
din TFUE, în măsura în care astfel de 
instalații produc energie electrică ori 
încălzire sau răcire pe bază de 
combustibili din biomasă, precum și 
pentru sectorul transporturilor și, în 
special, sectorul spațial și activitățile 
aferente din domeniul astrofizicii; și
(b) combustibilii din biomasă folosiți în 
instalațiile și în sectorul transporturilor 
menționați la litera (a) din acest paragraf, 
indiferent de locul de origine al biomasei 
în cauză, cu condiția ca astfel de criterii 
să fie justificate în mod obiectiv în scopul 
asigurării, pentru regiunea ultraperiferică 
respectivă, a unei treceri line la criteriile 
stabilite la alineatele (2)-(7), (10) și (11) 
din prezentul articol, stimulându-se în 
acest fel tranziția de la combustibilii fosili 
către combustibilii din biomasă durabili.
Diferitele criterii menționate la prezentul 
alineat sunt notificate special Comisiei de 
un stat membru relevant.”

(Directiva (UE) 2018/2001)

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera b
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a se 
asigura că operatorii economici prezintă 
informații fiabile privind respectarea 
criteriilor de durabilitate și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite 
la articolul 29 alineatele (2)-(7) și (10) și la 
articolul 29a alineatele (1) și (2) și că 

Statele membre iau măsuri pentru a se 
asigura că operatorii economici prezintă 
informații fiabile privind respectarea 
criteriilor de durabilitate și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite 
la articolul 29 alineatele (2)-(7) și (10) și la 
articolul 29a alineatele (1) și (2) și că 
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operatorii economici pun la dispoziția 
statelor membre relevante, la cerere, datele 
utilizate pentru elaborarea informațiilor 
respective.

operatorii economici pun la dispoziția 
statelor membre relevante, la cerere, datele 
utilizate pentru elaborarea informațiilor 
respective. Statele membre impun 
operatorilor economici să ia măsuri 
pentru elaborarea unui standard 
corespunzător de audit independent al 
informațiilor prezentate și să prezinte 
dovezi că au făcut acest lucru. Auditul 
verifică dacă sistemele utilizate de 
operatorii economici sunt precise, fiabile 
și protejate împotriva fraudelor, incluzând 
verificarea în scopul garantării faptului 
că materialele nu sunt modificate sau 
eliminate în mod intenționat astfel încât 
lotul sau o parte a acestuia să poată 
deveni deșeu sau reziduu. Auditul 
evaluează frecvența și metodologia 
prelevării de probe și soliditatea datelor.

Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera d
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru instalațiile care produc energie 
electrică pentru încălzire și răcire cu o 
putere termică instalată totală cuprinsă 
între 5 și 10 MW, statele membre stabilesc 
sisteme naționale de verificare simplificate 
pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de 
durabilitate și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră prevăzute la 
articolul 29 alineatele (2)-(7) și (10).

Pentru instalațiile care produc energie 
electrică pentru încălzire și răcire cu o 
putere termică instalată totală cuprinsă 
între 10 și 20 MW, începând cu 1 ianuarie 
2027, statele membre stabilesc sisteme 
naționale de verificare simplificate pentru a 
asigura îndeplinirea criteriilor de 
durabilitate și de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră prevăzute la articolul 
29 alineatele (2)-(7) și (10).

Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 31 – alineatele 2, 3 și 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La articolul 31, se elimină 
alineatele (2), (3) și (4).

eliminat

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 31 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia se asigură că este creată o 
bază de date a Uniunii pentru a permite 
urmărirea combustibililor lichizi și gazoși 
din surse regenerabile și a combustibililor 
pe bază de carbon reciclat.

1. Comisia se asigură că este creată o 
bază de date a Uniunii pentru a permite 
urmărirea combustibililor lichizi și gazoși 
din surse regenerabile, inclusiv urmărirea 
materiilor prime enumerate în anexa IX 
utilizate la producerea acestora, și a 
combustibililor pe bază de carbon reciclat.

Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva (UE) 2018/2001
Articolul 31 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care au fost emise 
garanții de origine pentru producerea unui 
lot de gaze din surse regenerabile, statele 
membre se asigură că respectivele garanții 
de origine sunt anulate înainte ca lotul de 
gaze regenerabile să poată fi înregistrat în 
baza de date.

4. În cazul în care au fost emise 
garanții de origine pentru producerea unui 
lot de gaze din surse regenerabile, statele 
membre se asigură că respectivele garanții 
de origine sunt înregistrate în baza de date 
și sunt anulate după ce lotul de gaze 
regenerabile este retras din rețeaua 
europeană de gaze regenerabile.

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22
Directiva (UE) 2018/2001
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Articolul 31 a – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru verificarea datelor, sistemele 
voluntare sau naționale recunoscute de 
Comisie în temeiul articolului 30 
alineatele (4), (5) și (6) pot utiliza 
sistemele de informații ale terților ca 
intermediari pentru colectarea datelor, cu 
condiția ca această utilizare să fi fost 
notificată Comisiei.”;

Pentru verificarea datelor, sistemele 
voluntare sau naționale recunoscute de 
Comisie în temeiul articolului 30 
alineatele (4), (5) și (6) pot utiliza 
sistemele de informații ale terților ca 
intermediari pentru colectarea datelor, cu 
condiția ca această utilizare să fi fost 
notificată Comisiei.”;

În măsura în care este posibil, baza de 
date include date dezagregate la nivel 
NUTS 3 sau NUTS 2.

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
Directiva (UE) 2018/2001
Anexa V – partea C – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Pentru scopurile calculului 
menționat la punctul 1 litera (a), reducerile 
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 
din îmbunătățirea gestionării în agricultură, 
esca, cum ar fi trecerea la aratul de 
conservare sau la semănarea direct în 
miriște, îmbunătățirea sistemului de rotație, 
utilizarea culturilor de protecție, inclusiv 
gestionarea reziduurilor de culturi, precum 
și utilizarea unui ameliorator organic de 
soluri (de exemplu compost, digestat 
fermentat din gunoi de grajd), se ia în 
considerare doar în cazul în care nu există 
riscul ca acestea să aibă un efect negativ 
asupra biodiversității. În plus, se furnizează 
dovezi solide și verificabile cu privire la 
creșterea cantității de carbon din sol sau 
dacă se poate presupune în mod rezonabil 
că aceasta a crescut în perioada în care au 
fost cultivate materiile prime respective, 
ținând seama, în același timp, de emisiile 
existente acolo unde astfel de practici 
presupun utilizarea la scară crescută de 

6. Pentru scopurile calculului 
menționat la punctul 1 litera (a), reducerile 
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 
din îmbunătățirea gestionării în agricultură, 
esca, cum ar fi trecerea la aratul de 
conservare sau la semănarea direct în 
miriște, stocarea carbonului în sol cu 
biochar, îmbunătățirea sistemului de 
rotație, utilizarea culturilor de protecție, 
inclusiv gestionarea reziduurilor de culturi, 
precum și utilizarea unui ameliorator 
organic de soluri (de exemplu compost, 
digestat fermentat din gunoi de grajd), se ia 
în considerare doar în cazul în care nu 
există riscul ca acestea să aibă un efect 
negativ asupra biodiversității. Carbonul 
din biomasă poate fi transformat în 
biochar prin piroliză, putând fi stocat prin 
aplicare pe sol, devenind astfel o 
tehnologie cu emisii negative. În acest 
caz, bonusul pentru gestionarea 
îmbunătățită a agriculturii și a gunoiului 
de grajd se returnează fermierului 
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îngrășăminte și erbicide37.; responsabil pentru emisiile negative la 
eliberarea certificatelor de 
durabilitate/mediu. În plus, se furnizează 
dovezi solide și verificabile cu privire la 
creșterea cantității de carbon din sol sau 
dacă se poate presupune în mod rezonabil 
că aceasta a crescut în perioada în care au 
fost cultivate materiile prime respective, 
ținând seama, în același timp, de emisiile 
existente acolo unde astfel de practici 
presupun utilizarea la scară crescută de 
îngrășăminte și erbicide37.

_________________ _________________
37 Măsurarea carbonului din sol poate 
constitui o astfel de dovadă, de exemplu 
printr-o primă măsurătoare premergătoare 
cultivării și prin măsurători ulterioare la 
intervale regulate de câțiva ani. În acest 
caz, înainte ca cea de-a doua măsurătoare 
să fie disponibilă, creșterea carbonului din 
sol ar urma să fie estimată pe baza unor 
experimente sau a unor modele ale solului 
reprezentative. După cea de-a doua 
măsurătoare, măsurătorile ar urma să 
constituie baza pentru determinarea 
existenței unei creșteri a cantității 
carbonului din sol și a amplorii acestei 
creșteri.

37 Măsurarea carbonului din sol poate 
constitui o astfel de dovadă, de exemplu 
printr-o primă măsurătoare premergătoare 
cultivării și prin măsurători ulterioare la 
intervale regulate de câțiva ani. În acest 
caz, înainte ca cea de-a doua măsurătoare 
să fie disponibilă, creșterea carbonului din 
sol ar urma să fie estimată pe baza unor 
experimente sau a unor modele ale solului 
reprezentative. După cea de-a doua 
măsurătoare, măsurătorile ar urma să 
constituie baza pentru determinarea 
existenței unei creșteri a cantității 
carbonului din sol și a amplorii acestei 
creșteri.

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 5 – litera c
Directiva (UE) 2018/2001
Anexa V – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Pentru calculele menționate la 
punctul 17, emisiile care trebuie împărțite 
sunt eec + el + esca + acele fracții ale ep, etd, 
eccs și eccr care au loc până la faza în care se 
produce un coprodus, inclusiv faza 
respectivă. În cazul în care s-a alocat vreo 
valoare coproduselor într-o etapă de 
prelucrare anterioară din ciclul de viață, 
fracția din emisiile atribuite produsului 

18. Pentru calculele menționate la 
punctul 17, emisiile care trebuie împărțite 
sunt eec + el + esca + acele fracții ale ep, etd, 
eccs și eccr care au loc până la faza în care se 
produce un coprodus, inclusiv faza 
respectivă. În cazul în care s-a alocat vreo 
valoare coproduselor într-o etapă de 
prelucrare anterioară din ciclul de viață, 
fracția din emisiile atribuite produsului 
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combustibil intermediar în ultima etapă a 
prelucrării respective se utilizează în acest 
scop în locul valorii totale a emisiilor. În 
cazul biogazului și al biometanului, toate 
coprodusele care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a punctului 7 se iau în 
considerare în scopul acestui calcul. Nu se 
alocă emisii pentru deșeuri și reziduuri. În 
scopul calculului respectiv, se atribuie un 
conținut energetic egal cu zero 
coproduselor cu conținut energetic negativ. 
Deșeurile și reziduurile, inclusiv toate 
deșeurile și reziduurile incluse în anexa IX, 
se consideră a avea o valoare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră egală cu zero în 
decursul ciclului lor de viață până în 
momentul procesului de colectare a 
materialelor respective, indiferent dacă 
acestea sunt prelucrate în produse 
intermediare înainte de a fi transformate în 
produsul final. Reziduurile care nu sunt 
incluse în anexa IX și care sunt adecvate 
pentru a fi utilizate pe piața produselor 
alimentare sau a hranei pentru animale 
se consideră a avea aceeași cantitate de 
emisii provenite din extracția, recoltarea 
sau cultivarea de materii prime și eec ca 
substituent cel mai apropiat pe piața 
produselor alimentare și a hranei pentru 
animale care este inclus în tabelul din 
partea D. În cazul combustibililor din 
biomasă produși în rafinării, altele decât 
combinațiile de instalații de prelucrare cu 
cazane sau unități de cogenerare care 
furnizează energie termică și/sau energie 
electrică instalației de prelucrare, unitatea 
de analiză în scopurile calculului menționat 
la punctul 17 este rafinăria.;

combustibil intermediar în ultima etapă a 
prelucrării respective se utilizează în acest 
scop în locul valorii totale a emisiilor. În 
cazul biogazului și al biometanului, toate 
coprodusele care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a punctului 7 se iau în 
considerare în scopul acestui calcul. Nu se 
alocă emisii pentru deșeuri și reziduuri. În 
scopul calculului respectiv, se atribuie un 
conținut energetic egal cu zero 
coproduselor cu conținut energetic negativ. 
Deșeurile și reziduurile, inclusiv toate 
deșeurile și reziduurile incluse în anexa IX, 
se consideră a avea o valoare a emisiilor de 
gaze cu efect de seră egală cu zero în 
decursul ciclului lor de viață până în 
momentul procesului de colectare a 
materialelor respective, indiferent dacă 
acestea sunt prelucrate în produse 
intermediare înainte de a fi transformate în 
produsul final. În cazul combustibililor din 
biomasă produși în rafinării, altele decât 
combinațiile de instalații de prelucrare cu 
cazane sau unități de cogenerare care 
furnizează energie termică și/sau energie 
electrică instalației de prelucrare, unitatea 
de analiză în scopurile calculului menționat 
la punctul 17 este rafinăria.;

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 – litera aa (nouă)
Directiva (UE) 2018/2001
Anexa IX – partea A – litera aa – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul



AD\1257770RO.docx 87/89 PE703.013v02-00

RO

(aa) (aa) În partea A se introduce 
următoarea literă:
(r) culturi intermediare și de protecție;

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Directiva (UE) 2018/2001
Anexa IX – partea A – litera g

Textul în vigoare Amendamentul

(8a) Litera (g) din anexa IX se 
înlocuiește cu următorul text:
„(g) ciorchini de fructe de palmier goale;”

(Directiva (UE) 2018/2001)



PE703.013v02-00 88/89 AD\1257770RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Modificarea Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului 
European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile și abrogarea Directivei (UE) 2015/652 a 
Consiliului

Referințe COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD)

Comisie competentă
       Data anunțului în plen

ITRE
13.9.2021

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

REGI
13.9.2021

Raportor/Raportoare pentru aviz
       Data numirii

Raffaele Fitto
27.9.2021

Examinare în comisie 15.3.2022

Data adoptării 15.6.2022

Rezultatul votului final +:
–:
0:

22
13
5

Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Rosanna 
Conte, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Raffaele 
Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, 
Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Dan-Ştefan 
Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey 
Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís 
Pérez, Monika Vana

Membri supleanți prezenți la votul final Álvaro Amaro, Asger Christensen, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Rovana Plumb, Peter Pollák, Simone 
Schmiedtbauer, Yana Toom

Membri supleanți [articolul 209 alineatul 
(7)] prezenți la votul final

Pietro Fiocchi, Vlad Gheorghe, Eero Heinäluoma, Antonio Maria 
Rinaldi



AD\1257770RO.docx 89/89 PE703.013v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22 +
ECR Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

ID Rosanna Conte, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi

PPE Álvaro Amaro, Pascal Arimont, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer

RENEW Asger Christensen, Vlad Gheorghe, Susana Solís Pérez, Yana Toom

13 -
S&D Adrian-Dragoş Benea, Corina Crețu, Eero Heinäluoma, Constanze Krehl, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, 

Marcos Ros Sempere

THE LEFT Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

5 0
ID André Rougé

NI Chiara Gemma

RENEW Laurence Farreng, Sandro Gozi

THE LEFT Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


