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Amendamentul 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Pentru a obține un model energetic 
care promovează energiile regenerabile 
este necesară o cooperare strategică, la 
care să ia parte autoritățile locale și 
regionale, împreună cu statele membre, 
cu scopul de a le implica în mod direct în 
dezvoltarea modelului respectiv.

Or. es

Amendamentul 11
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Prin urmare, amânarea 
unei decizii cu privire la obligativitatea 
unui obiectiv până la producerea unui 
eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declarație anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecință, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generație 
vor deveni disponibili în comerț. 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 12
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În lumina pozițiilor adoptate de Comisie, 
de Consiliu și de Parlamentul European, 
este necesar să se stabilească obiective 
obligatorii pentru o pondere globală de 
20% a energiei regenerabile și o pondere 
de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

8. În lumina pozițiilor adoptate de Comisie, 
de Consiliu și de Parlamentul European, 
precum și în lumina studiilor analizând 
impactul producției de biocombustibil 
asupra producției alimentare, efectuate de 
ONU și de Banca Mondială, este necesar 
să se stabilească obiective obligatorii 
pentru o pondere globală de 20% a energiei 
regenerabile în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020 și să lase statele 
membre să decidă ce pondere a energiei 
regenerabile este fezabilă în transporturi. 

Or. cs

Justificare

In spite of the decision taken at the March 2007 Brussels European Council to establish a 
10% share of bio-fuels in each Member State's total transport-related petrol and diesel 
consumption by 2020, responsibility for such a decision should - in view of the decreasing 
amount of land available for food production - be left to the individual Member States.

Amendamentul 13
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În lumina pozițiilor adoptate de Comisie, 
de Consiliu și de Parlamentul European, 
este necesar să se stabilească obiective 
obligatorii pentru o pondere globală de 
20% a energiei regenerabile și o pondere 

8. În lumina pozițiilor adoptate de Comisie, 
de Consiliu și de Parlamentul European, 
este necesar să se stabilească obiective 
obligatorii pentru o pondere minimă 
intermediară și globală de 20% a energiei 
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de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

regenerabile în cadrul consumului final în 
Uniunea Europeană în anul 2020.

Or. en

Justificare

The European Parliament is in favour of at least 25% share of renewable energies compared 
to the final energy consumption in 2020. The latest scientific and political evidence have 
shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector coming from biomass 
of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must therefore be dropped. 
Sustainable biomass will be more efficiently used for other energy purposes such as electricity 
combined with heat (or cool) production.

Amendamentul 14
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
același nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerența 
specificațiilor și a disponibilității 
combustibilului pentru transport. 
Deoarece combustibilii pentru transport 
pot face cu ușurință obiectul tranzacțiilor 
comerciale, statele membre mai puțin 
înzestrate în ceea ce privește resursele 
relevante vor putea obține cu ușurință 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deși pentru Comunitate ar 
fi posibil din punct de vedere tehnic să își 
îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producției 
interne, este atât probabil, cât și de dorit 
ca obiectivul să fie atins printr-o 
combinație între producția internă și 
importuri. În acest scop, Comisia ar 

eliminat
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trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieții comunitare și, 
după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producția 
internă și importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale și bilaterale, precum și 
considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte.

Or. cs

Justificare

Responsibility for deciding upon the percentage share of bio-fuels in total transport-related 
petrol and diesel consumption in 2020 should continue to lie with the individual Member 
States.

Amendamentul 15
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
același nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerența 
specificațiilor și a disponibilității 
combustibilului pentru transport. 
Deoarece combustibilii pentru transport 
pot face cu ușurință obiectul tranzacțiilor 
comerciale, statele membre mai puțin 
înzestrate în ceea ce privește resursele 
relevante vor putea obține cu ușurință 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deși pentru Comunitate ar 
fi posibil din punct de vedere tehnic să își 

10. Este totuși probabil ca obiectivul 
privind sursele de energie regenerabile să 
fie atins printr-o combinație între producția 
internă și importuri. În acest context, 
Comisia ar trebui să monitorizeze 
alimentarea pieței comunitare cu surse 
energetice regenerabile, inclusiv cu 
biomasă pentru producția de energie, 
luând în considerare evoluția negocierilor 
comerciale multilaterale și bilaterale, 
precum și considerentele de ordin ecologic, 
social, financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte.



AM\727576RO.doc 7/46 PE407.810v01-00

RO

îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producției 
interne, este atât probabil, cât și de dorit
ca obiectivul să fie atins printr-o 
combinație între producția internă și 
importuri. În acest scop, Comisia ar trebui 
să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieții comunitare și, 
după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producția 
internă și importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale și bilaterale, precum și 
considerentele de ordin ecologic, financiar, 
de securitate energetică împreună cu alte 
aspecte.

Or. en

Justificare

The Commission must monitor import and export of all energy supply whether it is 
domestically produced (and consumed) or imported from or  exported to third countries. 
Biomass for energy must in particular be carefully watched. However, the latest scientific and 
political evidence have shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector 
coming from biomass of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must 
therefore be dropped.

Amendamentul 16
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

38a. De asemenea, terenurile care dețin 
rezerve mari de carbon în sol sau în 
vegetație nu ar trebui utilizate în vederea 
dezvoltării altor proiecte de energie 
produsă pe bază de surse regenerabile, 
cum ar fi construirea de turbine eoliene și 
de drumuri aferente, inclusiv „drumuri 
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flotante”și altă infrastructură. Impactul 
unor asemenea evoluții asupra turbăriilor 
va conduce în mod inevitabil la secarea 
acestora pe suprafețe importante și la 
eliberarea în atmosferă a carbonului 
stocat, având drept rezultat formarea de 
dioxid de carbon. 

Or. en

Justificare

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, 'floating roads' and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmopshere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.

Amendamentul 17
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

42a. Pe baza analizelor și a rapoartelor  
din martie 2008, elaborate de ONU și de 
Banca Mondială, mai trebuie îndeplinit 
încă un criteriu cu privire la producția de 
biocombustibil, și anume, asigurarea 
durabilității producției alimentare și 
prevenirea unei crize a alimentelor. 

Or. cs
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Amendamentul 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

45. Pentru a evita apariția de costuri 
administrative disproporționate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
traiectoriile comune de producție ale 
biocombustibililor. Pentru biocombustibili 
și alte biolichide ar trebui să existe 
întotdeauna dreptul de a se propune nivelul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se stabilește prin această listă. În 
cazul în care valoarea implicită pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
dintr-o traiectorie de producție se situează 
sub nivelul minim necesar al reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
producătorii care doresc să demonstreze 
respectarea acestui nivel minim ar trebui să 
aibă obligația de a demonstra că emisiile 
efective din procesul lor de producție sunt 
mai mici decât cele presupuse la calcularea 
valorilor implicite.

45. Pentru a evita apariția de costuri 
administrative disproporționate, ar trebui 
stabilită o listă a valorilor implicite pentru 
traiectoriile comune de producție ale 
biocombustibililor. Pentru biocombustibili 
și alte biolichide ar trebui să existe 
întotdeauna dreptul de a se propune nivelul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră care se stabilește prin această listă, 
asigurându-se că acest lucru nu implică, 
în nici un caz, vreo discriminare la adresa 
statelor membre și regiunilor ale căror 
teritorii sunt neproductive din cauza 
caracterului solului, climei și a producției 
de materii prime. În cazul în care valoarea 
implicită pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră dintr-o traiectorie de 
producție se situează sub nivelul minim 
necesar al reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră, producătorii care doresc să 
demonstreze respectarea acestui nivel 
minim ar trebui să aibă obligația de a 
demonstra că emisiile efective din procesul 
lor de producție sunt mai mici decât cele 
presupuse la calcularea valorilor implicite.

Or. es

Justificare

Avoiding discrimination between Member States and third countries.
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Amendamentul 19
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe 
piață a unor amestecuri cu conținut mai 
ridicat de biomotorină în motorină decât 
cele prevăzute de standardul EN590/2004.

eliminat

Or. en

Justificare

This is covered by the Fuel Quality Directive.

Amendamentul 20
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe 
piață a unor amestecuri cu conținut mai 
ridicat de biomotorină în motorină decât 
cele prevăzute de standardul EN590/2004.

eliminat

Or. cs
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Amendamentul 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

51. Măsurile de sprijin luate în temeiul 
prezentei directive care constituie ajutor de 
stat în înțelesul articolului 87 din tratat 
trebuie notificate Comisiei înainte de 
punerea lor în aplicare, în conformitate cu 
articolul 88 alineatul (3) din tratat. 
Informațiile furnizate Comisiei în 
conformitate cu prezenta directivă nu se 
substituie obligației statelor membre de 
notificare în temeiul articolului 88 alineatul 
(3) din tratat.

51. Statele membre, regiunile și 
autoritățile locale vor putea stabili 
ajutoare publice pentru a sprijini energiile 
regenerabile, deoarece acestea costă 
inițial mai mult decât acelea pe care le 
înlocuiesc și, de aceea, intrarea lor pe 
piața energiei nu semnifică beneficii 
comerciale pe termen scurt sau prețuri 
mai mici pentru consumatori. Măsurile de 
sprijin luate în temeiul prezentei directive 
care constituie ajutor de stat în înțelesul 
articolului 87 din tratat trebuie notificate 
Comisiei înainte de punerea lor în aplicare, 
în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) 
din tratat. Informațiile furnizate Comisiei 
în conformitate cu prezenta directivă nu se 
substituie obligației statelor membre de 
notificare în temeiul articolului 88 alineatul 
(3) din tratat.

Or. es

Justificare

The best way of backing alternative energies in the Member States is to involve them in public 
aid to promote such energies.
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Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 51a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

51a. Oportunitățile pentru creșterea 
economică prin inovare și pentru o 
politică energetică competitivă și durabilă 
au fost recunoscute.  Deseori, producția 
de energie regenerabilă depinde de IMM-
urile locale și regionale. Oportunitățile 
pentru creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă, create în statele membre 
și regiunile acestora de investițiile locale 
și regionale în energiile regenerabile, sunt 
importante.  De aceea, Comisia și statele 
membre trebuie să sprijine măsurile de 
dezvoltare naționale și regionale în aceste 
domenii, să încurajeze schimbul de cele 
mai bune practici în domeniul producției 
de energie regenerabilă, între inițiativele 
de dezvoltare locale și regionale, și să 
promoveze utilizarea fondurilor 
structurale în acest domeniu; 

Or. en

Amendamentul 23
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

57. Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor în 
consumul de benzină și motorină pentru 
transport în fiecare stat membru până în 

57. Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din surse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate până în anul 
2020, nu pot fi realizate suficient de bine 
de către statele membre și, prin urmare, 
având în vedere amploarea acțiunii, pot fi 
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anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

realizate mai bine la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Amendamentul 24
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

57. Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor în 
consumul de benzină și motorină pentru 
transport în fiecare stat membru până în 
anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri 

57. Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate până în anul 
2020, nu pot fi realizate suficient de bine 
de către statele membre și, prin urmare, 
având în vedere amploarea acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
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în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. cs

Amendamentul 25
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 2  litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „biolichide” înseamnă combustibil 
lichid utilizat în scopuri energetice și 
produs din biomasă;

(e) „biomasă pentru producția de energie” 
înseamnă combustibil solid, gazos sau
lichid utilizat în scopuri energetice și 
produs din biomasă;

Or. en

Justificare

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector or used as liquid fuel in heat and power generation. It is therefore essential 
that this overarching term is defined.

Amendamentul 26
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 2  litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „biocombustibili” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 

(f) „combustibili pentru transport produși 
din biomasă” înseamnă combustibil lichid 
sau gazos pentru transport, produs din 
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din biomasă; biomasă;

Or. en

Justificare

Biomass for energy can have many applications such as heat and electricity generation as 
well as transport fuels. This term clearly defines this distinction.

Amendamentul 27
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 2  litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „teren cu valoare de conservare 
ridicată” înseamnă:
(i) zone ce conțin concentrații de o 
semnificație globală, regională sau 
națională de elemente ale biodiversității 
(de exemplu endemism, specii pe cale de 
dispariție, refugii);
(ii) suprafețe de peisaj largi de o 
semnificație globală, regională sau 
națională pe care există, sub forma de 
distribuție și în abundența lor naturale, 
populații viabile de toate sau aproape toate 
speciile ce se găsesc acolo în mod natural;
(iii) zone care se află în cadrul unor 
ecosisteme rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție sau care conțin astfel de 
ecosisteme;
(iv) zone care oferă ecosistemelor servicii 
de bază în situații critice (de exemplu 
protecția bazinelor hidrografice, 
combaterea eroziunilor);
(v) zone care au un rol esențial în 
satisfacerea nevoilor de bază ale 
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comunităților locale (de exemplu 
subzistența, sănătatea);

(vi) zone care au un rol critic pentru 
identitatea culturală tradițională a 
comunităților locale (zone de semnificație 
culturală, ecologică, economică sau 
religioasă, identificate în colaborare cu 
astfel de comunități locale);

Or. en

Justificare

High Conservation Value (HCV) must be defined as it forms a cornerstone of article 15 
ensuring the sustainability of fuels from biomass, in particular preserving biodiversity and 
ecological integrity. HCV is defined by a network of organisations including the World 
Conservation Union (IUCN) and the World Bank and is already used by the Forestry 
Stewardship Council (FSC) international timber certification scheme.

Amendamentul 28
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 2  litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „teren nefolosit, degradat sau 
marginal” înseamnă terenul care nu este 
în prezent și nici nu a fost pădure sau 
teren umed din 1990, care nu are o 
valoare de conservare ridicată și nici nu se 
află în vecinătatea imediată a unei astfel 
de zone sau în cadrul unor zone naturale 
de valoare sau protejate de guvern, și care 
nu a fost folosit în scopuri agricole timp de 
cel puțin 10 ani;

Or. en
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Justificare

Idle, marginal and degraded lands must be defined in this Directive. This definition needs to 
be set-out clearly to ensure that this land, if used for transport fuels from biomass, does not 
have conservation value or high carbon stock value or is otherwise used in the production of 
food. High Conservation Value is an internationally agreed status that protects biodiversity 
and ecological integrity. 1990 is the cut-off date for deforestation agreed under the Kyoto 
Protocol.

Amendamentul 29
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 3  alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

eliminat

La calcularea energiei totale consumate în 
transporturi în sensul primului paragraf nu 
se iau în considerare alte produse petroliere 
în afară de benzină și motorină.

Or. en

Justificare

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.
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Amendamentul 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Articolul 3  alineatul 3  paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2015 reprezintă 
cel puțin 7,5 % și în 2020 cel puțin 10 %
din consumul final de energie în 
transporturi în statul membru respectiv. 
Începând cu 2015, creșterea ponderii 
energiei din surse regenerabile se 
realizează prin utilizarea de 
biocombustibili de a doua generație, de 
hidrogen sau de electricitate din surse de 
energie regenerabile.

Or. es

Justificare

To take account of the efforts required in the transport sector, there needs to be an interim 
objective of 2015. From that date the use of first-generation biofuels should be restricted in 
favour of other, environment-friendlier energy sources.

Amendamentul 31
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Articolul 3  alineatul 3  paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
un procent din consumul final de energie 
în transporturi, pe care statul membru 
respectiv îl consideră fezabil.
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Or. cs

Justificare

In spite of the decision taken at the March 2007 Brussels European Council to establish a 
10% share of bio-fuels in each Member State's total transport-related petrol and diesel 
consumption by 2020, responsibility for such a decision should - in view of the decreasing 
amount of land available for food production - be left to the individual Member States.

Amendamentul 32
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
național de acțiune. Planurile naționale 
de acțiune stabilesc obiectivele statelor 
membre privind ponderea energiei din 
surse regenerabile în transport, 
electricitate, încălzire și răcire în anul 
2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, 
inclusiv strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă și de mobilizare a 
unor noi surse de biomasă destinate 
diferitelor utilizări, precum și măsurile 
care trebuie luate pentru îndeplinirea 
cerințelor de la articolele 12 - 17.

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile (PAR).

Or. en

Justificare

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).



PE407.810v01-00 20/46 AM\727576RO.doc

RO

Amendamentul 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
național de acțiune.

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
național de acțiune pe baza unor planuri 
de acțiune în domeniul energiei, elaborate 
la nivel local și regional și coordonate cu 
politicile regionale și de utilizare a 
solurilor. Statele membre consultă și 
implică în mod activ autoritățile locale și 
regionale, de la început, în pregătirea 
planurilor naționale de acțiune.

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă și de mobilizare a 
unor noi surse de biomasă destinate 
diferitelor utilizări, precum și măsurile care 
trebuie luate pentru îndeplinirea cerințelor 
de la articolele 12 - 17.

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, atât la 
nivel regional, cât și local, inclusiv 
strategii naționale și regionale de 
dezvoltare a resurselor de biomasă și de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum și 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerințelor de la articolele 12 -
17; după aceea, UE furnizează 
autorităților locale și regionale orientări 
detaliate privind rolul activ și 
competențele care le revin în aplicarea 
acestor planuri, recurgând la exemple 
concrete de utilizare a energiilor 
regenerabile bazată pe cele mai bune 
practici existente.

Or. en
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Amendamentul 34
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care mai multe state 
membre intenționează să urmărească 
realizarea obiectivelor în comun, fiecare 
dintre aceste state membre include 
detaliile acordurilor corespunzătoare în 
planul său național de acțiune privind 
energia din surse regenerabile.

Or. en

Justificare

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive. Each Member States that have decided so must then describe in details the joint 
agreement in its respective RAP.

Amendamentul 35
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia furnizează, nu mai târziu de 
30 iunie 2009, un model obligatoriu 
pentru planurile de acțiune privind 
energia din surse regenerabile în vederea 
îndrumării statelor membre, care conține 
următoarele cerințe minime:
(a) datele statistice de referință ale 
statelor membre cu privire la ponderea 
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energiei provenite din surse regenerabile 
în consumul final de energie pentru 2005 
și pentru anul cel mai recent pentru care 
sunt disponibile datele respective, iar 
consumul final de energie se definește 
după cum urmează:
- combustibili solizi, petrol, gaz, surse de 
energie regenerabile, electricitate și 
căldură (căldură derivată, încălzire 
centralizată); căldură și electricitate 
produse din surse regenerabile și 
neregenerabile;
- sectoare: industria, gospodăriile casnice, 
serviciile și transporturile;
- electricitate (fără electricitatea folosită 
pentru încălzire și apă caldă), căldură 
(inclusiv electricitatea folosită pentru 
încălzire și apă caldă) și transporturi; în 
fiecare caz, din surse de energie 
regenerabile și surse de energie 
neregenerabile;
(b) obiectivul global național obligatoriu 
al fiecărui stat membru privind ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
consumul final de energie în 2020, stabilit 
în anexa I partea A;
(c) obiectivele intermediare minime 
naționale obligatorii ale statelor membre, 
stabilite în anexa I partea B;
(d) obiectivele intermediare și cele pentru 
2020, obligatorii la nivel național, ale 
statelor membre în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în electricitate, căldură și răcire, precum 
și în transporturi:
(i) obiective obligatorii în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în electricitate:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
electricitate în 2020 în vederea îndeplinirii 
părții A din anexa I;
- obiective naționale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
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în electricitate în vederea îndeplinirii 
părții B din anexa I;
(ii) obiective obligatorii în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în încălzire și răcire:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
încălzire și răcire în 2020 în vederea 
îndeplinirii părții A din anexa I;
- obiective naționale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în încălzire și răcire în vederea 
îndeplinirii părții B din anexa I;
(iii) obiective obligatorii în ceea ce 
privește ponderea energiei din surse 
regenerabile în transporturi:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi în 2020 în vederea 
îndeplinirii părții A din anexa I;
- obiective naționale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în transporturi în vederea îndeplinirii 
părții B din anexa I;
(e) Măsuri pentru realizarea acestor 
obiective:
(i) tabel sinoptic, conținând toate măsurile 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile;
(ii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
electricitate:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12-14;
(iii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
încălzire și răcire:
- măsuri generale, printre care se numără 



PE407.810v01-00 24/46 AM\727576RO.doc

RO

politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12 și 13;
(iv) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12 și 13, 
precum și a celor stabilite la articolele 15-
17;
(v) măsuri specifice pentru promovarea 
utilizării energiei produse din biomasă:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile;
- măsuri specifice pentru mobilizarea de 
biomasă nouă, având în vedere 
următoarele principii:
• cantitatea de biomasă necesară pentru 
realizarea obiectivelor
• se definește tipul și originea biomasei
• disponibilitatea/potențialul/importul de 
biomasă trebuie să fie coerente cu 
obiectivul
• se stabilesc măsuri pentru mărirea 
disponibilității de biomasă, ținându-se 
seama de alți utilizatori de biomasă 
(agricultura și sectoarele ce se bazează pe 
silvicultură).
(f) Evaluările:
(i) contribuția totală așteptată de la 
fiecare tehnologie de producere a energiei 
din surse regenerabile în vederea 
realizării obiectivelor obligatorii pentru 
2020 și a obiectivelor intermediare 
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obligatorii în ceea ce privește ponderea 
energiei provenite din surse regenerabile 
în electricitate, încălzire și răcire, precum 
și în transporturi;
(ii) consumul brut și consumul final de 
energie pentru 2020 conform unui 
scenariu în care lucrurile s-ar desfășura 
în mod obișnuit și unui alt scenariu în 
care s-ar pune accentul pe eficiență;

(iii) o evaluare strategică a efectelor asupra 
mediului, așa cum este prevăzută în Directiva 
2001/42/CE privind ESM, care cuprinde atât 
beneficiile aduse mediului în urma utilizării 
energiei din surse regenerabile, cât și 
impactul asupra acestuia.

Or. en

Justificare

Most of the EU effort on renewable energies will be delivered through improving the national 
framework for the renewable energy investments. The Commission shall therefore make 
available to Member States by 31 March 2010 at the latest a clear harmonised format for the 
national renewable energy action plans, with a view to facilitating the presentation of the 
national action plans and their subsequent analysis.

Amendamentul 36
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre își notifică planurile 
naționale de acțiune Comisiei până cel 
târziu la 31 martie 2010.

(2) Statele membre își notifică planurile de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile Comisiei până cel târziu la 31 
martie 2010.

Or. en
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Justificare

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Amendamentul 37
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4  alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei luni de la 
notificarea de către un stat membru, în 
temeiul alineatului (2), a unui plan de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile, Comisia poate respinge 
planul respectiv sau orice aspect al lui în 
baza faptului că nu conține toate 
elementele menționate la alineatul (1b) 
sau că este incompatibil cu obiectivele 
obligatorii stabilite în anexa I. În acest 
caz, statul membru în cauză propune 
modificări; planul de acțiune nu se 
consideră adoptat atât timp cât Comisia 
nu acceptă modificările respective. 
Comisia prezintă motivele oricărei decizii 
de a respinge planul de acțiune.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the Member State progress will be properly monitored, and any failure 
to comply will be swiftly and effectively addressed, stricter procedures should be adopted 
concerning the submitted renewable energy action plans. The latter should be further binding 
on the Member States.
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Amendamentul 38
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 12  alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puțin împovărătoare; precum 
și

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puțin împovărătoare, iar 
pentru dispozitivele regenerabile 
descentralizate, cum ar fi cele 
fotovoltaice, cele termice solare, 
cuptoarele de biomasă de dimensiuni mici 
sau microcentralele de cogenerare cu 
biogaz, autorizația va fi înlocuită de o 
simplă notificare către organismul 
guvernamental competent; precum și

Or. en

Justification

Simple notification instead of burdensome authorisations will speed up penetration of small 
and decentralised renewables.

Amendamentul 39
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 12  alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate.

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 

(b) restricțiile locale cu privire la 
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disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Mandatory installation of renewables into all new buildings and major refurbishments are 
key to speed up penetration of renewable energies.

Amendamentul 40
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi. 
Orice scutire de la aceste niveluri minime 
este transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la: 

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau

(a) eficiența energetică a clădirilor, 
definită printr-o combinație de standarde 
de izolare și tehnologia de încălzire 
utilizată, inclusiv cogenerare.

Or. de

Justificare

Beim Neubau von Gebäuden ist die Nutzung von erneuerbaren Energien in vielen Fällen ohne 
hohe Zusatzkosten möglich. Dennoch sollten den Investoren weitere Technologieoptionen 
eröffnet werden, da diese oftmals noch kostengünstiger zu den Zielen Versorgungssicherheit 
und Klimaschutz beitragen. Hinsichtlich des Gebäudebestands treten dagen häufig hohe 
Zusatzkosten bei dem nachträglichen Einbau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien auf und weichen von Fall zu Fall stark voneinander ab. Hier ist eine finanzielle 
Förderung des Staates sinnvoller als Bauvorschriften, die die Kosten für Bestandsimmobilien 
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in die Höhe treiben und bürokratische Kontrollverfahren nach sich ziehen würden.

Amendamentul 41
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 12  alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre, precum și 
autoritățile lor locale și regionale, vor 
promova în mod proactiv proiectele 
imobiliare generatoare de energie („plus-
energy”) pentru clădirile administrative 
și pentru locuințele particulare începând 
cu 2010 și vor introduce obligativitatea 
acestui tip de clădiri până cel târziu în 
2015.
Statele membre, precum și autoritățile lor 
locale și regionale, solicită ca clădirile 
autorităților publice sau semi-publice de 
la nivel național, regional și local să 
devină proiecte model pentru folosirea 
energiilor regenerabile și să aplice 
standardele privind clădirile generatoare 
de energie începând cu 2012.

Acoperișurile tuturor clădirilor publice sau 
semi-publice vor fi puse la dispoziția terților 
în vederea realizării de investiții pentru 
instalații de producere a energiei 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Member States will coordinate with their local and regional authorities concepts for the 
renovation of existing building stock, modernisation of existing or building of new district 
heating and cooling and phasing in of renewable energies.



PE407.810v01-00 30/46 AM\727576RO.doc

RO

Amendamentul 42
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 12  alineatul 5  paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă, în special în 
zonele urbane unde aceste sisteme 
prezintă o utilitate particulară, care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

Or. en

Justificare

It is important from the point of view of EU regional policy to underline, in connection with 
the encouragement of energy heating and cooling systems, the urban dimension of the 
promotion of renewable energy sources.

Amendamentul 43
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 12  alineatul 5  paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 

eliminat
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2007/742/CE.

Or. en

Justificare

Heat pumps for ambient air are not considered to be renewable energy source. Instead they 
are considered as energy efficiency requirement under Directive  2006/32/EC (energy end-
use efficiency and energy services).

Amendamentul 44
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 13  alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare, în măsura în care acestea nu 
sunt deja prezente în programele de 
formare naționale relevante, pentru 
instalatorii de cazane și sobe mici pe bază 
de biomasă și de sisteme fotovoltaice 
solare și termice solare, precum și de 
pompe de căldură. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. de

Justificare

In Anbetracht des hohen Ausbildungsstandards des Handwerks in den meisten 
Mitgliedstaaten ist diese vorgeschlagene Zertifizierung zu weitgehend.
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Amendamentul 45
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 13  alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
geotermale, fotovoltaice solare și termice 
solare. Schemele respective se bazează pe 
criteriile prevăzute în anexa IV. Fiecare 
stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. en

Justificare

Heat pumps for ambient air do not qualify under the renewables Directive. Instead heat 
pumps for geothermal energy do.

Amendamentul 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Articolul 13  alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre convin să stabilească 
câteva linii de cooperare, care includ 
autoritățile locale și regionale, pentru a 
permite acestora să ia pe deplin parte la 
dezvoltarea programelor de informare, 
sensibilizare, orientare și formare.

Or. es
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Justificare

The regional and local authorities play an important role in education and training and are 
increasingly being asked by citizens to improve the quality of information currently provided.

Amendamentul 47
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 14  alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalațiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru.

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile.
La distribuirea instalațiilor generatoare de 
electricitate, operatorii sistemelor de 
transport acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru și în măsura în care funcționarea 
instalațiilor de cogenerare nu este 
afectată.

Or. de

Justificare

Die Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sind 
beide auf die Steigerung von Versorgungssicherheit und Klimaschutz ausgerichtet und als 
gleichrangige Instrumente zur Erfüllung dieser Ziele anzusehen. Im Einzelfall ist die 
Abwägung des Beitrags der jeweiligen Anlage zur Versorgungssicherheit und Klimaschutz 
unter gleichzeitiger Beachtung der wirtschaftlichen Aspekte durchzuführen. 
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Amendamentul 48
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 14  alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia și statele membre în cauză 
vor elabora o abordare coordonată a 
dezvoltării energiilor generate de instalații 
eoliene și marine în largul Mării 
Nordului și Mării Baltice. Acest plan va 
cuprinde proceduri de autorizare 
optimizate. Infrastructura de rețea 
necesară, atât cea de pe țărm, cât și cea 
din larg, va reprezenta un proiect prioritar 
în cadrul inițiativei privind rețeaua 
transeuropeană (TEN). 
Comisia și statele membre în cauză vor 
elabora o abordare coordonată a 
dezvoltării capacității de generare eoliană 
și termal solară a electricității în regiunea 
Mării Mediterane, atât în statele membre 
ale UE, cât și în țări terțe. Infrastructura 
de rețea necesară va reprezenta un proiect 
prioritar în cadrul inițiativei privind 
rețeaua transeuropeană (TEN).

Or. en

Justificare

The development of the off-shore wind and marine potentials  in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterrean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.
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Amendamentul 49
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 14  alineatul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Statele membre, precum și 
autoritățile lor locale și regionale, adoptă 
măsurile necesare dezvoltării unei 
infrastructuri de termoficare, care să fie 
adaptată la energia termică și de răcire 
produsă de instalații mari ce funcționează 
pe bază de biomasă, energie solară și 
geotermală. În planurile lor naționale de 
acțiune statele membre vor evalua 
necesitățile legate de construcția de noi 
infrastructuri care să faciliteze integrarea 
cantității de energie termică și de răcire, 
produsă la nivel central din surse 
regenerabile, necesară pentru realizarea 
obiectivelor naționale pentru 2020.

Or. en

Justificare

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a crucial role to play in this respect.

Amendamentul 50
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 1  litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar 
pentru consumul de biocombustibili și alte 
biolichide.

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar 
pentru consumul de biomasă pentru 
producția de energie.
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Or. en

Justificare

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector. The sustainability criteria set out in this article should not be restricted to 
transport fuels as all biomass production, including that used in the generation of heat and 
electricity, can have some impacts associated with it which need to be addressed.

Amendamentul 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 2  paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în ianuarie 2008, primul 
paragraf se aplică de la 1 aprilie 2013.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide produse de instalații aflate în 
exploatare în iunie 2009, primul paragraf 
se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Or. es

Justificare

In the current wording many EU regions that have promoted the production of biofuels 
through support schemes will be excluded from arrangements for achieving the aims that this 
directive lays down. To provide legal certainty for operators there is a need to allow them a 
reasonable period to adapt their production processes to the stricter emission requirements of 
this directive.
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Amendamentul 52
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Combustibilii pentru transport 
produși din biomasă, luați în considerare 
în scopurile menționate la alineatul (1), se 
limitează la combustibilii produși din:
(a) deșeuri sau reziduuri, inclusiv biogaz,
(b) materii prime, care provin de pe 
terenurile nefolosite, degradate sau 
marginale, cu un beneficiu net în termeni 
de emisii de carbon rezultate din 
utilizarea terenului în decursul a 10 ani;

(c) combustibili proveniți din materii prime 
care nu conduc la emisii directe sau indirecte 
de carbon, rezultate în urma schimbării 
utilizării terenului. 

Or. en

Amendamentul 53
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Biocombustibilii și celelalte biolichide
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 sau după
această dată dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

(3) Biomasa pentru producția de energie, 
cu excepția combustibililor pentru 
transport, care este luată în considerare în 
scopurile menționate la alineatul (1) nu se 
obține din materii prime ce provin de pe 
terenuri bogate în biodiversitate, afară de 
cazul când acestea constau în fluxuri de 
deșeuri sau reziduuri lemnoase legale și 
reglementate provenind din practici 
legitime de gestiune a conservării; sunt 
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incluse terenurile care în 1990 sau după 
acest an dețineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:

(-a) teren cu valoare de conservare 
ridicată

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenție umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenție umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura și procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili;

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop.

(b) zone desemnate în scopul protecției 
naturii, exceptând cazul în care se 
furnizează dovezi conform cărora 
producția de materie primă respectivă nu a 
adus atingere acestui scop;

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune bogată în specii,
nefertilizată și nedegradată.

(c) pășune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte pășune  care păstrează structura 
naturală a speciilor, precum și 
caracteristicile și procesele ecologice și 
este nefertilizată.

Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența literei (c). 
O astfel de măsură, destinată modificării
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3).

Comisia stabilește criteriile și limitele 
geografice în vederea identificării 
pășunilor care intră sub incidența literei (c). 
O astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 54
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 

(4) Materiile prime utilizate pentru 
producția de biocombustibili și alte
biolichide care sunt luate în considerare în 
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materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe 
terenuri care în ianuarie 2008 
reprezentau una din următoarele și care 
nu mai dețin acest statut:

scopurile menționate la alineatul (1) se 
obțin din:

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate; 

(a) păduri care se gestionează și se taie în 
conformitate cu criteriile pentru o 
gestionare durabilă a pădurilor stabilite 
de Conferința ministerială privind 
protecția pădurilor în Europa (MCPFE) 
sau cu criterii comparabile fixate în 
cadrul altor inițiative regionale în materie 
de politică forestieră și care respectă 
legislația națională referitoare la păduri și 
la mediu;

(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 
hectar, cu copaci mai înalți de 5 metri și 
un coronament de peste 30%, sau copaci 
care pot atinge aceste praguri in situ;

(b) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate; 
turba obținută în scopurile menționate la 
alineatul (1) nu depășește cantitatea 
produsă anual în mod natural.

Dispozițiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obținută materia primă, terenul 
deținea același statut ca în ianuarie 2008.

Or. en

Justificare

It would be useful to enable the use of peat as a renewable source of energy, but under certain 
conditions that would ensure the sustainability of its use.

Amendamentul 55
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii și celelalte biolichide
care sunt luate în considerare în scopurile 
menționate la alineatul (1) nu se obțin din 

(4) Biomasa pentru producția de energie, 
cu excepția combustibililor pentru 
transport, care este luată în considerare în 
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materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele și care nu mai dețin acest 
statut:

scopurile menționate la alineatul (1) nu se 
obține din materii prime ce provin de pe 
terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de 
pe terenuri care în 1990 reprezentau una 
din următoarele și care nu mai dețin acest 
statut:

(a) zone umede, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent 
sau pentru o perioadă semnificativă a 
anului, inclusiv turbării neexploatate;

(a) zone umede; 

(aa) turbării;
(b) suprafețe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 1 hectar, 
cu copaci mai înalți de 5 metri și un 
coronament de peste 30%, sau copaci care 
pot atinge aceste praguri in situ; 

(b) suprafețe dens împădurite, adică terenuri 
care acoperă mai mult de 0,5 hectare, cu 
copaci mai înalți de 5 metri și un coronament 
de peste 10%, sau copaci care pot atinge aceste 
praguri in situ; 

Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în 
cazul în care, la data la care a fost obținută 
materia primă, terenul deținea același statut 
ca în ianuarie 2008.

(ba) savane și desișuri, adică zone mixte cu 
copaci, arbuști și ierburi care au conținut 
ridicat de carbon;

(bb) pășuni permanente, adică pășuni și 
terenuri pentru păscut, care au fost acoperite 
de vegetație ierboasă și folosite în scopul 
pășunatului timp de cel puțin 20 de ani.

Or. en

Amendamentul 56
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate pe teritoriul Comunității sau 
în afara acestuia, biomasa pentru 
producția de energie nu este luată în 
considerare în scopurile menționate la 
alineatul (1), în cazul în care materiile 
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prime din care a fost produsă nu au fost 
cultivate în conformitate cu următoarele 
criterii: 
(a) respectarea drepturilor funciare ale 
comunităților locale și ale popoarelor 
indigene, în conformitate cu Declarația 
ONU privind drepturile popoarelor 
indigene și cu alte reglementări 
internaționale relevante, cum ar fi:
- dreptul de a utiliza terenul poate fi 
demonstrat și nu este contestat în mod 
legitim de către comunitățile locale care 
au drepturi demonstrabile;
- utilizarea terenului pentru biomasă în 
vederea producției de energie nu 
diminuează drepturile legale, consacrate 
sau tradiționale ale altor utilizatori fără 
consimțământul liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză al acestora, și 
(b) procedurile de consultare și de 
comunicare cu populațiile locale și cu 
grupurile de interese prin intermediul 
propriilor instituții ale acestora;
(c) respectarea legislației naționale 
privind sănătatea și securitatea 
lucrătorilor, precum și salariul minim;
(d) respectarea convențiilor și a 
recomandărilor relevante ale Organizației 
Internaționale a Muncii;  
(e) contractele cu micii agricultori, care 
sunt rezonabile, transparente și 
respectate.  În special:
- plățile convenite se fac la timp, iar toate 
costurile, taxele și impozitele sunt clar 
explicate și convenite dinainte;
- stabilirea prețului materiilor prime, al 
serviciilor și al produselor este clar 
explicată;

- sistemele de rambursare a datoriilor sunt pe 
deplin transparente și operează cu o rată a 
dobânzii rezonabilă.

Or. en
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Amendamentul 57
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 15  alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu refuză să ia în 
considerare, în scopurile menționate la 
alineatul (1), biocombustibilii și alte 
biolichide care se obțin prin respectarea 
prezentului articol, din alte motive de 
durabilitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a (nou) 
Criterii de durabilitate din punctul de 

vedere al securității alimentare
Biocombustibilii și alte biolichide nu 
trebuie să constituie o prioritate între 
culturile de pe terenurile destinate 
producției alimentare;

Or. cs

Justificare

The impact of this Directive should be viewed in the light of the UN and World Bank analyses 
(which show that the main reason for a food crisis is the high cost of bio-fuel manufacture) and 
the objections expressed by the European Environmental Agency's scientific committee in 
respect of the Commission's plan (the purpose of which is to ensure that bio-fuels account for 
10% of all fuels by 2020)
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Amendamentul 59
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 17  alineatul 1  litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru biocombustibili, acolo unde 
este stabilită, în anexa VII partea A sau
partea B, o valoare implicită pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră pentru traiectoria de producție de 
biocombustibil, prin utilizarea acestei 
valori implicite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Articolul 19  alineatul 1  litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ajutoarele publice destinate sprijinirii
energiilor regenerabile, care pot include 
utilizarea fondurilor structurale pentru 
cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor din 
domeniul energetic, în conformitate cu 
Planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice.

Or. es

Justificare

The use of Community instruments such as the Structural Funds should strengthen research, 
development and innovation capacity in these areas.
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Amendamentul 61
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 19  alineatul 1  litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) impactul estimat al investițiilor în 
producția de energie regenerabilă asupra 
obiectivelor de dezvoltare regională.

Or.

Amendamentul 62
Jana Bobošíková

Propunere de directivă
Articolul 20  alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia monitorizează originea 
biocombustibililor și a altor biolichide 
consumate în Comunitate și impactul pe 
care producția acestora o are asupra 
utilizării terenurilor în Comunitate și în 
principalele țări terțe furnizoare. 
Monitorizarea se bazează pe rapoartele 
statelor membre, prezentate în conformitate 
cu articolul 19 alineatul (1), precum și pe 
cele ale țărilor terțe relevante, ale 
organizațiilor interguvernamentale, pe 
studiile științifice din domeniu și pe orice 
alte informații pertinente. De asemenea, 
Comisia monitorizează modificările 
prețului de comercializare asociate cu 
utilizarea biomasei în scopuri energetice, 
precum și eventualele efecte pozitive și 
negative asociate asupra siguranței 
alimentare.

(1) Comisia monitorizează originea 
biocombustibililor și a altor biolichide 
consumate în Comunitate și impactul pe 
care producția acestora o are asupra 
utilizării terenurilor în Comunitate și în 
principalele țări terțe furnizoare. 
Monitorizarea se bazează pe rapoartele 
statelor membre, prezentate în conformitate 
cu articolul 19 alineatul (1), precum și pe 
cele ale țărilor terțe relevante, ale 
organizațiilor interguvernamentale, pe 
studiile științifice din domeniu și pe orice 
alte informații pertinente. De asemenea, 
Comisia monitorizează modificările 
prețului de comercializare asociate cu 
utilizarea biomasei în scopuri energetice, 
precum și eventualele efecte pozitive și 
negative asociate asupra siguranței 
alimentare în principalele țări terțe 
furnizoare. În același timp, Comisia ține 
seama de rapoartele ONU și ale Băncii 
Mondiale.

Or. cs
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Justificare

The current UN and World Bank analyses show that the main reason for a food crisis is the 
high cost of bio-fuel manufacture. The Commission should take those studies into consideration.

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 20  alineatul 5  litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul investițiilor regionale și ale 
statelor membre în producția de energie 
regenerabilă asupra creșterii economice și 
ocupării forței de muncă la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 64
Jill Evans

Propunere de directivă
Anexa I  litera B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Traiectoria orientativă menționată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarele ponderi de energie din surse 
regenerabile:

Obiectivele intermediare minime 
obligatorii menționate la articolul 3 
alineatul (2) respectă următoarele ponderi 
de energie din surse regenerabile:

Or. en

Justificare

In order to ensure that the overall 2020 ECand Member States  targets are met, it is 
necessary that mandatory  interim targets are also adopted. The trajectory  proposed under 
this annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last 
years before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to 
reach their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary 
minimum.
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Amendamentul 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propunere de directivă
Anexa VII C  litera C  punctul 16  paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul, 
cu excepția reziduurilor de recolte 
agricole, inclusiv paie, resturi rezultate 
prin prelucrarea trestiei de zahăr, pielițe, 
sâmburi de fructe și coji de nuci. În scopul 
calculului respectiv, se atribuie un conținut 
energetic egal cu zero co-produselor cu un 
conținut de energie negativ.

În cazul biocombustibililor și al altor 
biolichide, toate co-produsele, inclusiv 
electricitatea care nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a alineatului (14), se 
iau în considerare în sensul acestui calcul. 
În scopul calculului respectiv, se atribuie 
un conținut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conținut de energie 
negativ. 

Or. es

Justificare

Some products such as straw should be treated as subproducts rather than residues. In many 
Member States straw is used as feed in stockbreeding, so it should be permissible to include it 
in the calculation of the greenhouse gas emission balance.
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