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RECTIFICARE
la 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)

(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea 
adoptării directivei menționate mai sus

P8_TA(2018)0444)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

În conformitate cu articolul 241 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
directiva menționată mai sus se rectifică după cum urmează:

La pagina 132, articolul 29 alineatul (7), litera (a)

în loc de:

„(a) țara sau organizația regională de integrare economică din care provine biomasa 

forestieră:

(i) este parte la Acordul de la Paris;

(ii) a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru 

a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă 

emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea 

terenurilor și asigură faptul că modificările stocului de carbon asociate 

recoltării biomasei sunt contabilizate pentru angajamentul țării de a reduce sau 

de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN; sau 

(iii) sunt instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din 

Acordul de la Paris, care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a 
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conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon, și furnizând dovezi 

ale faptului că emisiile raportate ale sectorului LULUCF nu depășesc 

absorbțiile;”,

se citește:

„(a) țara sau organizația regională de integrare economică din care provine biomasa 

forestieră este parte la Acordul de la Paris și:

(i) a transmis o contribuție stabilită la nivel național (CSN) către Convenția-cadru 

a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care acoperă 

emisiile și absorbțiile din agricultură, din silvicultură și din exploatarea 

terenurilor și asigură faptul că modificările stocului de carbon asociate 

recoltării biomasei sunt contabilizate pentru angajamentul țării de a reduce sau 

de a limita emisiile de gaze cu efect de seră specificat în CSN; sau 

(ii) are instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu articolul 5 din 

Acordul de la Paris, care sunt aplicabile în domeniul recoltării, pentru a 

conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon, și furnizează dovezi 

ale faptului că emisiile raportate ale sectorului LULUCF nu depășesc 

absorbțiile;”.

La pagina 135, articolul 30 alineatul (5), al doilea paragraf

în loc de:

„(…) prevăzute în anexa IX la Regulamentul (UE) 2018/1999 (…)”,

se citește:

„(…) prevăzute în anexa XI la Regulamentul (UE) 2018/1999 (…)”.
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La pagina 142, anexa II, primul paragraf, formula

în loc de:

„(QN(norm))(CN[(/(i)(N 14))(Qi Ci )] 15)”,

se citește:

„

”.

La pagina 142, anexa II, al doilea paragraf, formula

în loc de:

„(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))”,

se citește:

„

”.
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La pagina 142, anexa II, al treilea paragraf, formula

în loc de:

„(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi (/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))”,

se citește:

„

”.

La pagina 148, anexa V, partea (A), a șaptea rubrică de la pagina respectivă

în loc de:

„

biomotorină din ulei de palmier (bazin de efluenți deschis) 32 % 19 %
”,

se citește:

„

biomotorină din ulei de palmier (bazin de efluenți deschis) 33 % 20 %
”.



5/13

RO

La pagina 149, anexa V, partea (B), rubricile a doua, a patra, a șasea și a opta

în loc de:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

85 % 85 %

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

85 % 85 %

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

86 % 86 %

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație de sine 
stătătoare

86 % 86 %

”,

se citește:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

83 % 83 %

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

83 % 83 %

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

84 % 84 %

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație de sine 
stătătoare

84 % 84 %

”.
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La pagina 156, anexa V, partea (D), rubricile a zecea și a șaisprezecea de la pagina respectivă

în loc de:

„

biomotorină din ulei de palmier 26,2 26,2

ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat 27,4 27,4
ˮ,

se citește:

„

biomotorină din ulei de palmier 26,0 26,0

ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat 27,3 27,3
ˮ.

La pagina 162, anexa V, partea (D), a opta rubrică de la pagina respectivă

în loc de:

„

biomotorină din grăsime animală topită (**) 1,7 1,7
ˮ,

se citește:

„

biomotorină din grăsime animală topită (**) 1,6 1,6
ˮ.



7/13

RO

La pagina 166, anexa V, partea (D), rubricile a patra, a cincea, a șaptea, a unsprezecea, a 

douăsprezecea, a optsprezecea și a nouăsprezecea de la pagina respectivă

în loc de:

„

biomotorină din ulei de palmier (bazin 
de efluenți deschis)

63,5 75,7

biomotorină din ulei de palmier 
(procedeu cu captură de metan la 
presa de ulei)

46,3 51,6

biomotorină din grăsime animală 
topită (**)

15,3 20,8

ulei vegetal din ulei de palmier, 
hidrotratat (bazin de efluenți deschis)

62,2 73,3

ulei vegetal din ulei de palmier, 
hidrotratat (procedeu cu captură de 
metan la presa de ulei)

44,1 48,0

ulei vegetal pur din ulei de palmier 
(bazin de efluenți deschis)

56,3 65,4

ulei vegetal pur din ulei de palmier 
(procedeu cu captură de metan la 
presa de ulei)

38,4 57,2

ˮ,
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se citește:

„

biomotorină din ulei de palmier (bazin 
de efluenți deschis)

63,3 75,5

biomotorină din ulei de palmier 
(procedeu cu captură de metan la 
presa de ulei)

46,1 51,4

biomotorină din grăsime animală 
topită (**)

15,2 20,7

ulei vegetal din ulei de palmier, 
hidrotratat (bazin de efluenți deschis)

62,1 73,2

ulei vegetal din ulei de palmier, 
hidrotratat (procedeu cu captură de 
metan la presa de ulei)

44,0 47,9

ulei vegetal pur din ulei de palmier 
(bazin de efluenți deschis)

56,4 65,5

ulei vegetal pur din ulei de palmier 
(procedeu cu captură de metan la 
presa de ulei)

38,5 40,3

ˮ.
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La pagina 167, anexa V, partea (E), primul tabel de la pagina respectivă, rubricile a patra și a 

cincea

în loc de:

„

benzină Fischer-Tropsch din 
deșeuri lemnoase, în instalație de 
sine stătătoare

8,2 8,2

benzină Fischer-Tropsch din 
deșeuri lemnoase provenite din 
pădure cultivată, în instalație de 
sine stătătoare

12,4 12,4

ˮ,

se citește:

„

benzină Fischer-Tropsch din 
deșeuri lemnoase, în instalație de 
sine stătătoare

3,3 3,3

benzină Fischer-Tropsch din 
deșeuri lemnoase provenite din 
pădure cultivată, în instalație de 
sine stătătoare

8,2 8,2

ˮ.



10/13

RO

La pagina 169, anexa V, partea (E), al doilea tabel de la pagina respectivă, rubricile a doua, a 

patra, a șasea și a opta

în loc de:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

10,3 10,3

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

10,3 10,3

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

10,4 10,4

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

10,4 10,4

ˮ,

se citește:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

12,2 12,2

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

12,2 12,2

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

12,1 12,1

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

12,1 12,1

ˮ.
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La pagina 171, anexa V, partea (E), al doilea tabel de la pagina respectivă, rubricile a doua, a 

patra, a șasea și a opta

în loc de:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

13,7 13,7

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

13,7 13,7

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

13,5 13,5

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

13,5 13,5

ˮ,

se citește:

„

motorină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

15,6 15,6

benzină Fischer-Tropsch din deșeuri 
lemnoase, în instalație de sine stătătoare

15,6 15,6

dimetileter (DME) din deșeuri lemnoase, în 
instalație de sine stătătoare

15,2 15,2

metanol din deșeuri lemnoase, în instalație 
de sine stătătoare

15,2 15,2

ˮ.
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La pagina 180, anexa VI, partea (B) punctul 1 litera (b), prima formulă

în loc de:

„ ˮ,

se citește:

„

E =  
n

∑
1

Sn ∙ En_______________ˮ.

La pagina 180, anexa VI, partea (B) punctul 1) litera (b), a doua formulă

în loc de:

„ ˮ,

se citește:

„Sn =
Pn ∙ Wn

∑n
1Pn ∙ Wn

 

_______________ˮ.
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La pagina 186, anexa VI, partea (B) punctul 18, al doilea paragraf

în loc de:

„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. (…)ˮ,

se citește:

„În cazul biogazului și al biometanului, toate coprodusele se iau în considerare în scopul 

acestui calcul. (…)ˮ.


