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Amendamentul 69
Peter Liese

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) şi articolul 95, 

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) şi articolul 95, în legătură 
cu articolul 12 alineatul (6) şi articolele 
15, 16 şi 17,

Or. en

Amendamentul 70
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) După cum se precizează în 
documentul de lucru al Comisiei SEC 
(2008)57, mecanismele de sprijin pot fi 
excluse din eforturile statelor membre de 
a sprijini măsurile cu caracter ecologic. 
Întrucât aspectele privind energia şi 
schimbările climatice sunt strâns legate, 
statelor membre ar trebui să li se ofere 
stimulente pentru a investi în producţia 
ecologică de energie care nu produce 
emisii cu efect de seră. Una din direcţiile 
de urmat în aceste eforturi, şi pentru 
garantarea realizării obiectivelor globale 
ale statelor membre, o reprezintă acţiunea 
statelor membre de a se asigura că sursele 
de energie care nu produc emisii de dioxid 
de carbon nu sunt devaforizate.

Or. sv
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Justificare

Som kommissionens arbetsdokument om stöd för elektricitet från förnyselsebara energikällor 
SEC (2008)57 visar är ekonomiska styrmedel en viktig del för att kunna närma sig en lösning 
av klimatpolitiken. Eftersom miljö- och klimatfrågan är nära sammanlänkade bör 
medlemsstaterna för att uppfylla Kyotoprotokollet och minska utsläppen av växthusgaser 
uppmuntras att satsa på energiproduktion som inte bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. 
Ur ett klimatperspektiv är det direkt ogynnsamt med statliga stödmekanismer som missgynnar 
produktionskällor som inte bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Snedvridande former av 
statligt stöd kan komma att hindra utvecklingen av ett framtida hållbart system, genom att 
sådana lösningar som medför extra stora fördelar ur ett koldioxidreducerande perspektiv, 
diskrimineras.

Amendamentul 71
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport
constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate să 
îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

(2) Pe lângă progresele în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică, intensificarea 
utilizării energiei obţinute din biomasă şi 
din alte surse regenerabile în sectorul 
transporturilor constituie unul dintre cele 
mai eficiente instrumente prin care 
Comunitatea poate să îşi reducă gradul de 
dependenţă faţă de ţiţeiul importat – acolo 
unde problema siguranţei în aprovizionare 
se resimte cel mai acut - şi să conducă 
sectorul pe o cale durabilă.

Or. en

Amendamentul 72
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, intensificarea utilizării 
biocombustibililor pentru transport

(2) În special, intensificarea utilizării 
surselor de energie regenerabile în 
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constituie unul dintre cele mai eficiente 
instrumente prin care Comunitatea poate să 
îşi reducă gradul de dependenţă faţă de 
ţiţeiul importat – acolo unde problema 
siguranţei în aprovizionare se resimte cel 
mai acut - şi să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

sectorul transporturilor constituie unul 
dintre cele mai eficiente instrumente prin 
care Comunitatea poate să îşi reducă gradul 
de dependenţă faţă de ţiţeiul importat în 
sectorul transporturilor – acolo unde 
problema siguranţei în aprovizionare se 
resimte cel mai acut – şi să influenţeze 
piaţa combustibililor pentru transport.

Or. de

Justificare

Die Abhängigkeit vom Erdöl im Verkehrssektor ist nicht nur durch den Einsatz von 
Biokraftstoffen zu lösen. Der Einsatz von mit erneuerbaren Energien produziertem 
Wasserstoff oder Strom muss auch dem Ziel 10% erneuerbare Energien im Verkehrssektor bis 
2020 angerechnet werden. Um Klarheit zu schaffen, muss hier von einem erneuerbaren Ziel 
im Verkehrssektor gesprochen werden.

Amendamentul 73
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. În timp ce argumentele în 
favoarea obiectivului de 20% pentru 
ponderea globală a energiei din surse 
regenerabile au devenit din ce în ce mai 
puternice, obiectivul de 10% pentru 
energia regenerabilă utilizată în 



PE407.817v01-00 6/161 AM\727647RO.doc

RO

transporturi trebuie monitorizat 
îndeaproape şi revizuit periodic.

Or. en

Amendamentul 74
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar putea constitui obiective 
realizabile, cu condiţia să existe în viitor 
inovaţii şi progrese tehnologice, să se 
soluţioneze preocupările referitoare la 
durabilitate şi să se ofere un termen 
realistic. Comunităţii de afaceri ar trebui să 
i se ofere stabilitatea pe termen lung 
necesară luării unor decizii investiţionale 
raţionale în sectorul energiei regenerabile, 
prin intermediul unor eventuale obiective
obligatorii.

Or. en

Justificare

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.
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Amendamentul 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar 
comunităţii de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiţionale raţionale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
cel puţin 20% privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile ar fi 
realizabil, iar comunităţii de afaceri ar 
trebui să i se ofere stabilitatea pe termen 
lung necesară realizării unei economii 
bazate pe energie regenerabilă, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

Or. en

Justificare

The Commission Renewable Energy Roadmap has been assessed by the Council and the 
Member States. This must be considered by the Commission when drafting this kind of recital. 
The amendment clarifies this.

Amendamentul 76
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile şi un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective 
corespunzătoare şi realizabile, iar
comunităţii de afaceri ar trebui să i se 

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile, într-un cadru care 
să includă obiectivele obligatorii, ar trebui
să ofere comunităţii de afaceri stabilitatea 
pe termen lung necesară luării unor decizii 
investiţionale raţionale în sectorul energiei 



PE407.817v01-00 8/161 AM\727647RO.doc

RO

ofere stabilitatea pe termen lung necesară 
luării unor decizii investiţionale raţionale 
în sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii. 

regenerabile.

Or. it

Justificare

A 20% target for renewable energy sources, in conjunction with effective energy savings in all 
sectors, is credible and achievable, while a binding 10% target for the transport sector is 
questionable, particularly if it covers biofuels alone.

Amendamentul 77
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre ar trebui să aibă ca 
obiectiv, în mod deosebit, diversificarea 
surselor de energie regenerabilă în 
sectorul transporturilor. Prin urmare, un 
procent de 20% din obiectivul global de 
10% pentru energia regenerabilă în 
transporturi ar trebui obţinut din surse de 
energie regenerabilă, altele decât 
biomasa. 

Or. en

Justificare

It is important to emphasise and promote the fact that the 10 % target for transport can be 
met by all forms of renewable energy not just biomass. 
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Amendamentul 78
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
biocombustibililor în consumul de benzină 
şi motorină în transporturi până în anul 
2020, introducerea acestuia urmând să se 
facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, sub 
rezerva durabilităţii producţiei, a 
disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 octombrie 
1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. 

(5) Consiliul European de la Bruxelles din 
martie 2007 a reafirmat angajamentul 
asumat de Comunitate cu privire la 
dezvoltarea la scară comunitară a energiilor 
regenerabile după anul 2010. Consiliul a 
aprobat un obiectiv obligatoriu constând în 
atingerea unei ponderi a energiei 
regenerabile de 20% din întregul consum 
de energie la nivel comunitar până în anul 
2020 şi un obiectiv minim obligatoriu de 
10%, ce trebuie atins de toate statele 
membre în ceea ce priveşte ponderea 
biocombustibililor în consumul de benzină 
şi motorină în transporturi până în anul 
2020, introducerea acestuia urmând să se 
facă într-un mod rentabil. Consiliul a 
afirmat că este adecvată natura obligatorie 
a obiectivului privind biocombustibilii, sub 
rezerva durabilităţii producţiei, a 
disponibilităţii comerciale a 
biocombustibililor de a doua generaţie şi a 
modificării, în sensul permiterii unor 
niveluri corespunzătoare de amestecuri, a 
Directivei 98/70/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 13 octombrie 
1998 privind calitatea benzinei şi a 
motorinei şi de modificare a Directivei 
93/12/CEE a Consiliului. Întrucât un 
progres remarcabil din punct de vedere 
comercial în ceea ce priveşte aşa-numiţii 
biocombustibili de a doua generaţie pare 
puţin probabil înainte de 2020, riscul ca 
biocombustibilii de primă generaţie să 
domine complet piaţa este evident, o 
evoluţie care ar putea avea consecinţe 
neprevăzute asupra securităţii alimentare, 
biodiversităţii, despăduririlor etc. Prin 
urmare, ar trebui introduse criterii stricte 
de durabilitate şi ar trebui subliniat faptul 
că un procent substanţial al obiectivului 



PE407.817v01-00 10/161 AM\727647RO.doc

RO

de 10% pentru sectorul transporturilor ar 
trebui îndeplinit prin utilizarea unor surse 
de energie regenerabilă, altele decât 
biocombustibilii.

Or. en

Amendamentul 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Riitta Myller

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 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Cu toate acestea, obiectivul 
obligatoriu de 10% pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
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eveniment viitor nu este oportună. Într-o 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

transporturi ar trebui evaluat constant pe 
baza unor criterii care pot fi verificate în 
mod ştiinţific şi care sunt durabile din 
punct de vedere economic, social şi 
ecologic.

Or. fi

Amendamentul 81
Eija-Riitta Korhola

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 
declaraţie anexată la procesul verbal al 
Consiliului din 15 februarie 2007, 
Comisia a declarat, în consecinţă, că nu 
consideră că ar trebui amânată 
obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor. Cu toate acestea, numărul 
mare al necunoscutelor în ceea ce priveşte 
producţia de surse de energie 
regenerabilă şi biocombustibili în prezent 
necesită o abordare mai prudentă decât 
cea preconizată până acum. Drept 
urmare, obiectivele obligatorii de 10% şi 
20% ar trebui reanalizate.

Or. en

Justificare

Builds on the rapporteur's amendment 4. Increase in the overall share of energy from the 
renewable sources is urgently needed, but we must avoid rushing into setting mandatory 
targets that can not be met sustainably within the given timeframe.
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Amendamentul 82
Johannes Lebech

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 declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ. 

(6) Principalul scop al obiectivelor 
obligatorii este acela de a oferi certitudine 
investitorilor şi de a încuraja dezvoltarea 
permanentă a tehnologiilor care produc 
energie din toate tipurile de surse 
regenerabile.  Prin urmare, amânarea unei 
decizii cu privire la obligativitatea unui 
obiectiv până la producerea unui eveniment 
viitor nu este oportună. Într-o declaraţie 
anexată la procesul verbal al Consiliului 
din 15 februarie 2007, Comisia a declarat, 
în consecinţă, că nu consideră că ar trebui 
amânată obligativitatea obiectivului până la 
data la care biocombustibilii de a doua 
generaţie vor deveni disponibili în comerţ.

Or. en

Amendamentul 83
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În rezoluţia sa cu privire la Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabilă în 
Europa, Parlamentul European a invitat 
Comisia să prezinte, până la sfârşitul anului 
2007, o propunere de cadru legislativ 
pentru energia regenerabilă, făcând 
trimitere la importanţa stabilirii de 
obiective privind ponderea deţinută de 
energia din surse regenerabile la nivelul 
Comunităţii şi al statelor membre.

(7) În rezoluţia sa cu privire la Foaia de 
parcurs pentru energia regenerabilă în 
Europa, Parlamentul European a invitat 
Comisia să prezinte, până la sfârşitul anului 
2007, o propunere de cadru legislativ 
pentru energia regenerabilă, făcând 
trimitere la importanţa stabilirii de 
obiective obligatorii privind ponderea 
deţinută de energia din surse regenerabile 
în sectorul energiei electrice, al 
transporturilor, al încălzirii şi răcirii, 
precum şi la nivelul Comunităţii şi al 
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statelor membre.

Or. en

Amendamentul 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
minimă intermediară şi globală de 20% a 
energiei regenerabile în cadrul consumului 
final al Uniunii Europene 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 85
Riitta Myller

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 

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

obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020. Obiectivele şi 
cadrul politic general, în special metoda 
calculării emisiilor de gaze cu efect de 
seră, ar trebui reexaminate periodic.

Or. fi

Amendamentul 86
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020; 30% din obiectivul 
de 10% trebuie realizat folosindu-se 
energie electrică, hidrogen sau energie 
obţinută din biomasă ligno-celulozică sau 
alge.

Or. en

Justificare

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.
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Amendamentul 87
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi 
să se examineze posibilitatea stabilirii 
unei ponderi de 8% a energiei regenerabile 
în transporturi, care să fie atinsă pe baza 
obiectivelor anuale obligatorii în cadrul 
consumului Uniunii Europene în anul 
2020.

Or. it

Justificare

To make such an ambitious target in the transport sector easier to meet and more credible, 
the overall target should be achieved in annual stages that are verifiable, with variable 
increments.

Amendamentul 88
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În lumina poziţiilor adoptate de 
Comisie, de Consiliu şi de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective orientative pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile şi o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.
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Or. en

Justificare

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.

Amendamentul 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa 
specificaţiilor şi a disponibilităţii 
combustibilului pentru transport. 
Deoarece combustibilii pentru transport 
pot face cu uşurinţă obiectul tranzacţiilor 
comerciale, statele membre mai puţin 
înzestrate în ceea ce priveşte resursele 
relevante vor putea obţine cu uşurinţă 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deşi pentru Comunitate ar 
fi posibil din punct de vedere tehnic să îşi 
îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producţiei 
interne, este atât probabil, cât şi de dorit
ca obiectivul să fie atins printr-o 
combinaţie între producţia internă şi 
importuri. În acest scop, Comisia ar trebui 
să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, 
după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producţia 
internă şi importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale şi bilaterale, precum şi 
considerentele de ordin ecologic, financiar, 

(10) Este probabil ca obiectivele privind 
energia regenerabilă să fie atinse printr-o 
combinaţie între producţia internă şi 
importuri. În acest context, Comisia ar 
trebui să monitorizeze alimentarea cu 
energie regenerabilă, inclusiv biomasă 
pentru energie, a pieţii comunitare, luând 
în considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic,
social, financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte.
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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 / 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 90
Roberto Musacchio

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 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 8% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. În ciuda faptului că
combustibilii pentru transport pot face cu 
uşurinţă obiectul tranzacţiilor comerciale, 
statele membre mai puţin înzestrate în ceea 
ce priveşte resursele relevante ar trebui 
mai degrabă să îşi concentreze eforturile 
de investiţii asupra reducerii consumului 
de energie şi asupra altor surse 
regenerabile, decât să obţină doar 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deşi pentru Comunitate ar fi 
posibil din punct de vedere tehnic să îşi 
îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producţiei 
interne, este atât probabil, cât şi de dorit ca 
obiectivul să fie atins printr-o combinaţie 
între producţia internă şi importuri, o 
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realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

pondere de 80% fiind stabilită pentru 
producţia naţională şi/sau comunitară. În 
acest scop, Comisia ar trebui să 
monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

Or. it

Justificare

Importing biofuels from outside the Community at a time when there is serious alarm about 
food shortages cannot be used as the main means of meeting the emissions target. The 
Member States should therefore import smaller quantities of biofuels and focus their efforts 
on research and investment in new technologies within the EU.

Amendamentul 91
Riitta Myller

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 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10% privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
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vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivele în materie de energie 
regenerabilă utilizată în transporturi
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

Or. fi

Amendamentul 92
Gyula Hegyi

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 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Pentru Comunitate 
ar fi de preferat şi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili 
numai pe baza producţiei interne, pentru a 
aduce la minimum importurile de 
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atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, 
Comisia ar trebui să monitorizeze 
alimentarea cu biocombustibili a pieţii 
comunitare şi, după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producţia internă 
şi importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale şi bilaterale, precum şi 
considerentele de ordin ecologic, financiar, 
de securitate energetică împreună cu alte 
aspecte. 

biocombustibili. În acest scop, Comisia ar 
trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte.

Or. en

Justificare

The biofuel targets should be reached using mainly using the agricultural surplus capacity of 
the EU.

Amendamentul 93
Matthias Groote

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 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de biocombustibili

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
acelaşi nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerenţa specificaţiilor 
şi a disponibilităţii combustibilului pentru 
transport. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
tranzacţiilor comerciale, statele membre 
mai puţin înzestrate în ceea ce priveşte 
resursele relevante vor putea obţine cu 
uşurinţă combustibili regenerabili pentru 
transport din altă parte. Deşi pentru 
Comunitate ar fi posibil din punct de 
vedere tehnic să îşi îndeplinească 
obiectivul în materie de energie 
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numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică împreună 
cu alte aspecte. 

regenerabilă utilizată în transporturi
numai pe baza producţiei interne, este atât 
probabil, cât şi de dorit ca obiectivul să fie 
atins printr-o combinaţie între producţia 
internă şi importuri. În acest scop, Comisia 
ar trebui să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieţii comunitare şi, după 
caz, să propună măsuri corespunzătoare de 
realizare a unei abordări echilibrate între 
producţia internă şi importuri, luând în 
considerare dezvoltarea negocierilor 
comerciale multilaterale şi bilaterale, 
precum şi considerentele de ordin ecologic, 
financiar, de securitate energetică, de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, împreună cu alte aspecte.

Or. el

Amendamentul 94
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre au ca obiectiv 
diversificarea surselor de energie 
regenerabilă în toate sectoarele legate de 
transporturi. Până în 2011, Comisia 
prezintă Consiliului şi Parlamentului 
European propuneri pentru o strategie de 
creştere a utilizării energiei regenerabile 
în toate sectoarele legate de transporturi.

Or. en

Justificare

So far there has been a very strong focus on renewable energy in road transport, but it is 
important to promote the use of renewable energy in all transport sectors.  2011 is suggested 
as the deadline so the proposals can be included in the next financial perspectives.
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Amendamentul 95
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, și să stabilească un plan național de 
acțiune, care să includă și obiective 
sectoriale, ținând totodată cont de 
diferitele utilizări ale biomasei și de 
importanța, în consecință, a mobilizării de 
noi resurse de biomasă.

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, și să stabilească un plan național de 
acțiune, care să includă și obiective 
sectoriale. Întrucât aspectele privind 
mediul şi schimbările climatice sunt 
strâns legate, statelor membre ar trebui să 
li se ofere stimulente pentru a investi în 
producţia ecologică de energie care nu 
produce emisii cu efect de seră. Pentru a 
putea găsi o soluţie în problema 
schimbărilor climatice, este important să 
se pună în evidenţă faptul că sursele de 
energie fără efect negativ asupra mediului 
nu ar trebui defavorizate din punct de 
vedere fiscal, în raport cu alte surse de 
producere.

Or. sv

Amendamentul 96
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 

(11) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor globale, statele membre ar 
trebui să depună eforturi în vederea 
elaborării unei traiectorii orientative, care 
să traseze calea către atingerea obiectivelor 
proprii, şi să stabilească un plan naţional de 
acţiune, care să includă şi obiective 
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sectoriale, ţinând totodată cont de 
diferitele utilizări ale biomasei şi de 
importanţa, în consecinţă, a mobilizării de 
noi resurse de biomasă. 

sectoriale şi măsuri specifice pentru 
promovarea cererii şi ofertei de tehnologii 
de energie regenerabilă.

Or. en

Amendamentul 97
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comunitatea şi statele membre ar 
trebui să dedice un volum important de 
resurse financiare cercetării şi dezvoltării 
de noi tehnologii de energie regenerabilă. 
O sursă evidentă de finanţare o reprezintă 
veniturile obţinute prin sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie. În 
plus, Institutul European de Tehnologie 
ar trebui să acorde prioritate majoră 
cercetării şi dezvoltării de tehnologii de 
energie regenerabilă.

Or. en

Amendamentul 98
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesar să se stabilească norme 
neechivoce pentru calcularea ponderii 
energiei din surse regenerabile.

(14) Este necesar să se stabilească norme 
transparente şi neechivoce pentru 
calcularea ponderii energiei din surse 
regenerabile.

Or. en
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Amendamentul 99
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Trebuie să se stabilească un mijloc 
de evaluare corectă a efectului de 
substituţie a combustibililor de origine 
petrolieră prin promovarea 
biocombustibililor. În acest scop, este 
esenţial să se introducă conceptul de 
energie netă sau randament energetic 
(EROI - raportul dintre energia obţinută 
şi energia investită), determinat pe baza 
unei analize energetice pe toată durata 
ciclului de viaţă.

Or. it

Justificare

Taking account of the transport energy component of the overall cost of biofuels will, among 
other things, prevent excessive use being made of imports from developing countries, which 
have an adverse impact on food production in those countries. Such assessments will also 
foster the use of locally produced biomass, which is the only means of ensuring genuine 
environmental benefits and avoiding ethical problems.

Amendamentul 100
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice, efectele variaţiei climatice 
ar trebui atenuate prin utilizarea unei reguli 
de normalizare.

(15) Pentru a calcula contribuţia energiei 
hidroelectrice şi eoliene, efectele variaţiei 
climatice ar trebui atenuate prin utilizarea 
unei reguli de normalizare.

Or. en
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Justificare

The production of wind power fluctuates greatly due to climatic variation and should 
therefore also be subject to the normalisation rule. 

Amendamentul 101
Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale13 ar trebui să se aplice în 
continuare chestiunilor care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, cum 
ar fi recunoaşterea calificărilor 
profesionale ale instalatorilor necertificaţi 
într-un stat membru.

(28) Este necesară o abordare coordonată 
pentru elaborarea cursurilor de formare şi 
ar trebui să se ofere o certificare adecvată 
instalatorilor mici de echipamente de 
energie regenerabilă pentru a se evita 
denaturarea pieţei şi pentru a asigura 
furnizarea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate pentru consumatori. Sistemele 
naţionale de certificare ar trebui 
recunoscute reciproc de către statele 
membre şi, prin urmare, ar trebui să se 
bazeze pe principii minime armonizate, 
ţinând seama de standardele tehnologice 
europene, şi pe regimurile existente de 
formare şi calificare pentru instalatorii de 
echipamente de energie regenerabilă. 
Recunoaşterea calificărilor profesionale 
în cazul profesiilor reglementate este 
guvernată în continuare de Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale. În 
măsura în care începerea sau exercitarea 
profesiei de instalator este reglementată, 
condiţiile preliminare pentru 
recunoaşterea calificării profesionale sunt 
stabilite în Directiva 2005/36/CE; aceste 
condiţii preliminare se aplică şi în cazul 
instalatorilor certificaţi într-un stat 
membru.

Or. de
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Justificare

Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen bei 
reglementierten Berufen umfassend und abschließend. Sie muss auch weiterhin für 
Installateure gelten, die sich freiwillig nach der Richtlinie zu erneuerbaren Energien haben 
zertifizieren lassen. Die Installation von Anlagen mit erneuerbaren Energien macht nur einen 
Teil des Berufsbildes von beispielsweise Heizungsinstallateuren oder Dachdeckern aus.

Amendamentul 102
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Costurile racordării noilor producători 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile la reţeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente şi 
nediscriminatorii şi ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc reţelei.

(30) Costurile racordării noilor producători 
de electricitate din surse de energie 
regenerabile la reţeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente şi 
nediscriminatorii şi ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc reţelei. Costurile 
racordării noilor producători de gaz din 
surse de energie regenerabilă la reţeaua 
de gaze naturale ar trebui să fie obiective, 
transparente şi nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Provisions should be planned for gas production too, not only for electricity.

Amendamentul 103
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Producţia de biocombustibili ar trebui (30) Producţia de biocombustibili ar trebui 
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să fie durabilă din punct de vedere 
ecologic. Biocombustibilii care respectă 
întocmai obiectivele prevăzute de prezenta 
directivă şi cei care beneficiază de 
sistemele de sprijin naţionale ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească criteriile de 
durabilitate ecologică.

să fie durabilă din punct de vedere ecologic 
şi să respecte legislaţia muncii. 
Biocombustibilii care respectă întocmai 
obiectivele prevăzute de prezenta directivă 
şi cei care beneficiază de sistemele de 
sprijin naţionale ar trebui, prin urmare, să 
îndeplinească criteriile de durabilitate 
ecologică şi să respecte convenţiile 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind drepturile lucrătorilor şi condiţiile 
de muncă.

Or. it

Justificare

Compliance with labour legislation should be an essential criterion, on a par with 
environmental sustainability, and ratification and implementation of the principal labour 
standards laid down by the ILO should be verified.

Amendamentul 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a preveni cercetările 
împovărătoare şi inutile ale operatorilor 
economici şi pentru a împiedica 
transformarea terenurilor cu stocuri mari 
de carbon care ulterior s-ar dovedi 
inadecvate pentru producţia de materii 
prime pentru biocombustibili şi alte 
biolichide, acele tipuri de terenuri a căror 
pierdere din stocul de carbon care s-ar 
produce în urma transformării nu ar 
putea să fie compensată într-un termen 
rezonabil, ţinând seama de urgenţa cu care 
trebuie soluţionată problema schimbărilor 
climatice, prin reducerea gazelor cu efect 
de seră determinată de producţia de 
biocombustibili şi alte biolichide, nu ar 
trebui transformate în scopul producţiei de 

(38) Pentru a preveni concurenţa pentru 
alimente şi hrană pentru animale şi ţinând 
seama de urgenţa cu care trebuie 
soluţionată problema schimbărilor 
climatice şi de posibilele consecinţe 
negative importante în ceea ce priveşte 
gazele cu efect de seră, ale schimbării 
indirecte a utilizării terenului, terenul 
folosit pentru producţia de alimente şi 
hrană pentru animale nu ar trebui 
transformate în scopul producţiei de 
combustibili pentru transport.  
Combustibilii pentru transport obţinuţi 
din biomasă ar trebui limitaţi la producţia 
pe terenuri nefolosite, marginale sau 
degradate, sărace în biodiversitate, în 
cazul cărora schimbarea indirectă a 
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biocombustibili şi alte biolichide. 
Inventarele stocurilor mondiale de carbon 
conduc la concluzia că zonele umede şi 
zonele împădurite în permanenţă ar trebui 
incluse în această categorie. 

utilizării aduce avantaje nete în ceea ce 
priveşte carbonul şi nu există consecinţe 
negative importante locale asupra 
mediului sau de alt fel. Inventarele 
stocurilor mondiale de carbon conduc la 
concluzia că zonele umede şi zonele 
împădurite în permanenţă ar trebui excluse 
de la producţia de biomasă pentru 
energie.

Or. en

Amendamentul 105
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Nici terenul cu rezerve mari de 
carbon în sol sau în vegetaţie nu ar trebui 
utilizat pentru dezvoltarea altor proiecte 
de energie regenerabilă, cum ar fi 
construcţia de turbine eoliene şi drumuri 
aferente acestora, inclusiv „drumuri 
plutitoare” şi alte infrastructuri. Impactul 
unor astfel de proiecte asupra turbăriilor 
va fi inevitabil secarea acestora pe 
suprafeţe întinse şi eliberarea rezervelor 
de carbon în atmosferă, ceea ce va duce la 
formarea dioxidului 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.
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Amendamentul 106
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) La calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite din producţia şi 
utilizarea combustibililor ar trebui luate în 
calcul co-produsele. În scopul analizei 
strategice, se recomandă aplicarea metodei 
de substituţie. În scopul reglementării cu 
privire la anumiţi operatori şi la anumite 
loturi de combustibili pentru transport, nu 
se recomandă aplicarea metodei de 
substituţie. În aceste cazuri, cea mai 
adecvată metodă folosită este cea a alocării 
energiei, deoarece aceasta este uşor de 
aplicat, previzibilă de-a lungul timpului, 
minimizează stimulentele contraproductive 
şi oferă rezultate care sunt în general 
comparabile cu gama de rezultate oferite 
de metoda de substituţie. În scopul analizei 
strategice, în rapoartele sale Comisia ar 
trebui, de asemenea, să prezinte rezultate 
prin utilizarea metoda de substituţie.

(44) La calcularea emisiilor de gaze cu 
efect de seră provenite din producţia şi 
utilizarea combustibililor ar trebui luate în 
calcul co-produsele. În scopul analizei 
strategice, se recomandă aplicarea metodei 
de substituţie. În scopul reglementării cu 
privire la anumiţi operatori şi la anumite 
loturi de combustibili pentru transport, nu 
se recomandă aplicarea metodei de 
substituţie. În aceste cazuri, cea mai 
adecvată metodă folosită este cea a alocării 
energiei, deoarece aceasta este uşor de 
aplicat, previzibilă de-a lungul timpului, 
minimizează stimulentele contraproductive 
şi oferă rezultate care sunt în general 
comparabile cu gama de rezultate oferite 
de metoda de substituţie. Cu toate acestea, 
în cazul în care metoda alocării energiei 
nu este o metodă adecvată, aceasta trebuie 
înlocuită cu metoda alocării în funcţie de 
masă, pe baza conţinutului de materie 
uscată. În scopul analizei strategice, în 
rapoartele sale Comisia ar trebui, de 
asemenea, să prezinte rezultate prin 
utilizarea metodei de substituţie.

Or. fr

Justificare

L’allocation énergétique ne permet pas de prendre en considération les coproduits riches en 
protéines qui ne sont pas destinés à la combustion. C’est pourquoi, il faut introduire de la 
flexibilité dans la méthodologie afin que, dans le cas où l’allocation énergétique n’est pas 
pertinente, elle puisse être remplacée par l’allocation massique sur base de la teneur en 
matière sèche.  Ceci est important étant donné que les coproduits riches en protéines 
résultant de la fabrication des biocarburants ont un rôle important à jouer dans le 
déplacement des cultures de protéines importées.
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Amendamentul 107
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a evita încurajarea cultivării 
materiilor prime pentru biocombustibili şi 
alte biolichide în locuri în care aceasta ar 
conduce la un nivel ridicat al emisiilor de 
gaze cu efect de seră, utilizarea valorilor 
implicite pentru cultivare ar trebui limitată 
la regiuni unde un astfel de efect poate fi 
exclus în condiţii de siguranţă.

(46) Pentru a evita încurajarea cultivării 
materiilor prime pentru biocombustibili şi 
alte biolichide în locuri în care aceasta ar 
conduce la un nivel ridicat al emisiilor de 
gaze cu efect de seră, utilizarea valorilor 
implicite pentru cultivare ar trebui limitată 
la regiuni unde un astfel de efect poate fi 
exclus în condiţii de siguranţă. UE ar 
trebui să se bazeze în primul rând pe 
producţia internă de biocombustibili 
provenită din surplusul agricol, întrucât 
unul dintre obiectivele producţiei de 
biocombustibili este acela de a scădea 
dependenţa faţă de combustibilii fosili 
importaţi.

Or. en

Justificare

In order to decrease the rate of the imported fossil fuels and to ensure the achievement of 
environmental objectives European originated biofuel mainly should be used in the EU.

Amendamentul 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
piaţă a unor amestecuri cu conţinut mai 
ridicat de biomotorină în motorină decât 
cele prevăzute de standardul EN590/2004.

eliminat
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Or. en

Justificare

This is in the scope of the Fuel Quality Directive.

Amendamenult 109
Roberto Musacchio

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. xm

Justificare

In coerenza con le premesse di evitare un ricorso esclusivo ai biocarburanti ma privilegiare 
un'ampia gamma di energie rinnovabili.

Amendamentul 110
Gyula Hegyi

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 piaţă 
a unor amestecuri cu conţinut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure disponibilitatea 
biocombustibililor de a doua generaţie şi 
introducerea pe piaţă a unor amestecuri cu 
conţinut mai ridicat de biomotorină în 
motorină decât cele prevăzute de 
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standardul EN590/2004.

Or. en

Justificare

The 10% share of biofuel target can only be reached if second generation biofuel is widely 
available.

Amendamentul 111
Matthias Groote

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 piaţă 
a unor amestecuri cu conţinut mai ridicat 
de biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a energiilor ce provin din 
surse regenerabile în sectorul 
transporturilor până în 2020, este necesar 
să se asigure introducerea pe piaţă a unor 
amestecuri cu conţinut mai ridicat de 
biomotorină în motorină decât cele 
prevăzute de standardul EN590/2004.

Or. en

Amendamentul 112
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obţinuţi din deşeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară şi material ligno-celulozic –

(52) La elaborarea sistemelor proprii de 
sprijin, statele membre pot încuraja 
utilizarea de biocombustibili care oferă 
beneficii suplimentare – inclusiv beneficii 
legate de diversificare oferite de 
biocombustibilii obţinuţi din deşeuri, din 
reziduuri, din material celulozic de origine 
nealimentară şi material ligno-celulozic –



AM\727647RO.doc 33/161 PE407.817v01-00

RO

prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenţionali, pe de o 
parte, şi a acestor biocombustibili care 
oferă şi beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre pot încuraja
investiţiile în dezvoltarea de tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive. 

prin luarea în considerare a diferitelor 
costuri de producere a energiei din 
biocombustibili convenţionali, pe de o 
parte, şi a acestor biocombustibili care 
oferă şi beneficii suplimentare, pe de altă 
parte. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să încurajeze investiţiile în 
cercetarea şi dezvoltarea altor tehnologii 
aferente energiei regenerabile care necesită 
timp pentru a deveni competitive. 

Or. en

Amendamentul 113
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Întrucât principalul obiectiv al 
măsurilor prevăzute la articolele 15 - 17 
din prezenta directivă constă în asigurarea 
bunei funcţionări a pieţei interne prin 
armonizarea condiţiilor de durabilitate pe 
care biocombustibilii şi alte biolichide 
trebuie să le îndeplinească în anumite 
scopuri şi, astfel, prin facilitarea 
comerţului între statele membre cu 
biocombustibili şi biolichide care respectă 
aceste condiţii, aceste măsuri se bazează pe 
articolul 95 din tratat. Întrucât principalul 
obiectiv al tuturor celorlalte măsuri 
prevăzute de prezenta directivă constă în 
protecţia mediului, acestea se întemeiază 
pe articolul 175 alineatul (1) din tratat.

(53) Întrucât principalul obiectiv al 
măsurilor prevăzute la articolele 15 - 17 
din prezenta directivă constă în asigurarea 
bunei funcţionări a pieţei interne şi în 
punerea în aplicare a legislaţiei actuale a 
mediului şi a muncii prin armonizarea 
condiţiilor de durabilitate pe care 
biocombustibilii şi alte biolichide trebuie 
să le îndeplinească în anumite scopuri şi 
prin necesitatea ca comerţul între statele 
membre să respecte condiţii specifice, 
aceste măsuri se bazează pe articolul 95 din 
tratat. Întrucât principalul obiectiv al 
tuturor celorlalte măsuri prevăzute de 
prezenta directivă constă în protecţia 
mediului, acestea se întemeiază pe articolul 
175 alineatul (1) din tratat.

Or. it

Justificare

The reference to compliance with and harmonisation of market conditions in accordance with 
Article 95 of the Treaty should also cover compliance with Community environmental and 
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labour legislation. Article 175 provides the detailed legal basis for the environmental aspects 
of the directive as a whole.

Amendamentul 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 şi a unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor în 
consumul de benzină şi motorină pentru 
transport în fiecare stat membru până în 
anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre şi, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(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 şi, prin urmare, 
având în vedere amploarea acţiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
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.
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Amendamentul 115
Roberto Musacchio

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 şi a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină şi motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre şi, prin urmare, având în 
vedere amploarea acţiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(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 şi a unei ponderi 
de 8% a energiilor regenerabile utilizate
în sectorul transporturilor până în anul 
2020, nu pot fi realizate suficient de bine 
de către statele membre şi, prin urmare, 
având în vedere amploarea acţiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. it

Justificare

In keeping with the principle of avoiding exclusive use of biofuels and promoting the use of a 
wide range of renewable energy sources.

Amendamentul 116
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
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ponderi de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate şi a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină şi motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre şi, prin urmare, având în 
vedere amploarea acţiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

ponderi obligatorii de 20% a energiei din 
resurse regenerabile în cadrul consumului 
final global de energie din Comunitate şi a 
unei ponderi obligatorii de 10% a energiei 
din surse regenerabile în sectorul 
transporturilor în fiecare stat membru 
până în anul 2020, nu pot fi realizate 
suficient de bine de către statele membre 
şi, prin urmare, având în vedere amploarea 
acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 117
Riitta Myller

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 şi a unei ponderi 
de 10% a biocombustibililor în consumul 
de benzină şi motorină pentru transport în 
fiecare stat membru până în anul 2020, nu 
pot fi realizate suficient de bine de către 
statele membre şi, prin urmare, având în 
vedere amploarea acţiunii, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 

(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 şi a unei ponderi 
de 10% a energiei regenerabile utilizate în 
transporturi în fiecare stat membru până în 
anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre şi, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acţiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, enunţat în articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
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menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. fi

Amendamentul 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Pentru a facilita dezvoltarea 
corespunzătoare a infrastructurii aferente 
energiei regenerabile, este importantă 
asigurarea conformităţii depline cu 
Directivele 2000/60/CE, 79/409/CEE, 
92/43/CEE. 

Or. en

Justificare

Renewable energy development should be developed as quickly and coherently as possible. 
The choice of renewable technologies is often determined by local natural conditions 
therefore the appropriate local siting for installations is important.

Amendamentul 119
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile, care consolidează 
sistemele de sprijin naţionale existente din 
statele membre, permiţându-le acestora să 
îşi realizeze obiectivele de dezvoltare. 
Aceasta stabilește obiective obligatorii 
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transporturi. Directiva definește normele 
referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la 
rețeaua electrică în ceea ce privește energia 
din surse regenerabile.  Prezenta directivă 
stabileşte criteriile de durabilitate ecologică 
pentru biocombustibili şi alte biolichide.

privind ponderea globală a energiei din 
surse regenerabile în cadrul consumului de 
energie și pentru ponderea energiei din 
surse regenerabile în transporturi. Directiva 
definește normele referitoare la garanțiile 
de origine, procedurile administrative și 
racordarea la rețeaua electrică în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile.  
Prezenta directivă stabileşte criteriile de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili şi alte biolichide şi permite 
realizarea în comun, de către mai multe 
state membre, a obiectivelor de dezvoltare 
obligatorii.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabileşte 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie şi pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în transporturi. Directiva defineşte 
normele referitoare la garanţiile de origine, 
procedurile administrative şi racordarea la 
reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabileşte criteriile de durabilitate 
ecologică pentru biocombustibili şi alte 

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabileşte 
obiective obligatorii la nivel UE şi 
naţional, privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile în cadrul 
consumului de energie. Directiva defineşte 
normele referitoare la garanţiile de origine, 
procedurile administrative şi racordarea la 
reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabileşte criteriile de durabilitate pentru
energia produsă din biomasă.
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biolichide.

Or. en

Justificare

Sustainability criteria must also include social conditions.

Amendamentul 121
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabileşte 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie şi pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva defineşte normele 
referitoare la garanţiile de origine, 
procedurile administrative şi racordarea la 
reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabileşte criteriile de durabilitate ecologică 
pentru biocombustibili şi alte biolichide.

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
surse regenerabile. Aceasta stabileşte 
obiective orientative privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie şi pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transporturi. Directiva defineşte normele 
referitoare la garanţiile de origine, 
procedurile administrative şi racordarea la 
reţeaua electrică în ceea ce priveşte energia 
din surse regenerabile. Prezenta directivă 
stabileşte criteriile de durabilitate ecologică 
pentru biocombustibili şi alte biolichide.

Or. en

Justificare

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.
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Amendamentul 122
Peter Liese

Propunere de directivă
Articoul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, 
gaz provenit din instalaţiile de epurare a 
apelor uzate şi biogaz;

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, 
gaz provenit din instalaţiile de epurare a 
apelor uzate şi biogaz, în special pentru 
încălzire şi răcire;

Or. en

Amendamentul 123
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 2– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, 
gaz provenit din instalaţiile de epurare a 
apelor uzate şi biogaz;

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 
biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, 
gaz provenit din instalaţiile de epurare a 
apelor uzate, nămol provenit din ape uzate
şi biogaz;

Or. en

Justificare

The definition of renewable energy covers actually landfill gas, sewage treatment plantgas 
and biogases but does not cover wastewater sludge, which should be considered as renewable
energy source too.
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Amendamentul 124
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Definiţia poate fi adaptată la 
progresele tehnice de către Comisie, 
acţionând în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Based on the Renewable Electricity Directive 2001/77 the definition of renewable energy does 
not cover several sources and technologies such as wastewater sludge. In order to take into 
account future development of new technologies the Commission should be authorised to 
amend the definition through a Comitology procedure. 

Amendamentul 125
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

„biomasă” înseamnă fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanţe vegetale şi animale), silvicultură 
şi industriile conexe, precum şi fracţiunea 
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
municipale;

„biomasă” înseamnă materiale biologice 
care nu sunt total descompuse sau 
petrificate;-

Or. en

Justificare

The definition of "biomass" is too narrow excluding some/new renewables (like algae). Wider 
definition would make it possible to perceive different types of biomass. In ecology biomass is 
defined as organic matter.
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Amendamentul 126
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „biomasă” înseamnă fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanţe vegetale şi animale), silvicultură 
şi industriile conexe, precum şi fracţiunea 
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
municipale;

(b) „biomasă” înseamnă fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanţe vegetale şi animale), silvicultură 
şi industriile conexe, precum şi fracţiunea 
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
municipale şi fracţiunea care poate fi 
transformată în gaz prin procesare la 
temperaturi ridicate;

Or. en

Amendamentul 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „biomasă” înseamnă fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanţe vegetale şi animale), silvicultură 
şi industriile conexe, precum şi fracţiunea 
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi 
municipale;

(b) „biomasă” înseamnă fracţiunea 
biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanţe vegetale şi animale), 
acvacultură, silvicultură şi industriile 
conexe, precum şi fracţiunea 
biodegradabilă, separată şi colectată, a 
deşeurilor industriale şi municipale;

Or. en

Justificare

The existing definition excludes biomass from aquacultural products such as algae. 
Furthermore, biodegradable waste is generally much better recycled or composted, while the 
process gases can of course be used for energy generation. Also, since the biodegradable 
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fraction of municipal and industrial waste typically has a low net energy output, this 
Directive should therefore promote the separation of this type of waste.

Amendamentul 128
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice industriei de prelucrare, 
transporturilor, gospodăriilor, serviciilor, 
agriculturii, silviculturii şi pescuitului, 
inclusiv consumul de energie şi căldură 
realizat de către sectorul energetic pentru 
producţia de electricitate şi căldură, 
inclusiv pierderile de electricitate şi căldură 
pe parcursul distribuţiei;

(c) „consum final de energie” înseamnă 
produse energetice furnizate în scopuri 
energetice industriei de prelucrare, 
transporturilor, gospodăriilor, comerţului 
şi serviciilor particulare, agriculturii, 
silviculturii şi pescuitului, inclusiv 
consumul de energie şi căldură realizat de 
către sectorul energetic pentru producţia de 
electricitate şi căldură, inclusiv pierderile 
de electricitate şi căldură pe parcursul 
distribuţiei;

Or. en

Amendamentul 129
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuţia de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spaţiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuţia de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, 
provenită din surse de energie 
regenerabilă, de la o sursă centrală de 
producţie, printr-o reţea, către mai multe 
clădiri, în scopul utilizării acesteia pentru 
încălzirea sau răcirea spaţiilor sau a 
proceselor;

Or. en
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Amendamentul 130
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuţia de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, 
către mai multe clădiri, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spaţiilor sau a proceselor;

(d) „încălzire sau răcire urbană” înseamnă 
distribuţia de energie termică sub formă de 
abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la 
o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, 
către mai multe clădiri sau către un 
consumator industrial, în scopul utilizării 
acesteia pentru încălzirea sau răcirea 
spaţiilor sau a proceselor;

Or. en

Amendamentul 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) „biomasă pentru producţia de energie” 
înseamnă combustibil solid, gazos sau
lichid utilizat în scopuri energetice şi 
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.
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Amendamentul 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Horizontal amendment to change the term biofuel to a more appropriate and accurate one, 
i.e. transport fuel from biomass. The term biofuel is misleading to consumers as ‘bio’ is in 
many countries associated with organic production and environmentally friendly products.

Amendamentul 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „zone umede”înseamnă terenuri 
acoperite sau saturate cu apă în mod 
permanent sau pentru o mare perioadă a 
anului;

Or. en

Justificare

Wetland must be defined in this Directive. Wetlands are important carbon stores and if 
converted can result in the release of significant quantities of greenhouse gases. Non drained 
peatlands, e.g. pristine peatland, are definitely included in this definition.
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Amendamentul 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

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 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „combustibili agricoli” sunt 
combustibilii produşi din biomasă 
cultivată pe terenuri arabile, care 
concurează pentru terenurile arabile cu 
producţia de alimente sau de hrană 
pentru animale;
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Or. en

Amendamentul 136
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „certificat pentru contabilizarea 
progresului (TAC)” înseamnă un 
document electronic marcat special, care 
serveşte drept dovadă că o anumită
cantitate de energie a fost produsă din 
surse regenerabile şi poate fi contabilizată 
în contul obiectivelor obligatorii în statul 
membru emitent sau în alte state membre;

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 137
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat intervenţiei pe piaţă a unui stat 
membru, destinat să ajute energia din 
surse regenerabile să găsească o piaţă 
prin reducerea costurilor de producţie ale 
acestei energii, prin creşterea preţului la 
care aceasta poate fi vândută sau prin 
mărirea, prin intermediul unor obligaţii 
referitoare la energia regenerabilă sau în 

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem 
care creează sau consolidează stimulente 
pentru dezvoltarea ulterioară şi utilizarea 
energiei din surse regenerabile. Asemenea 
sisteme de sprijin naţionale includ, în 
special, certificatele verzi, ajutoarele 
pentru investiţii, scutirile sau avantajele 
fiscale, rambursările fiscale şi sistemele 
de sprijin direct al preţurilor, în special 
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alt mod, a volumului achiziţionat de acest 
tip de energie;

mecanismele de remunerare şi de prime 
pentru achiziţii;

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 138
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se consideră biocombustibili cel 
puţin produsele menţionate mai jos:
a) bioetanol: etanol (subpoziţia 2207 10 
00 din  Nomenclatura combinată) cu un 
conţinut de alcool de cel puţin 99 procente 
de volum, produs din biomasă şi/sau din 
fracţia biodegradabilă a deşeurilor, cu 
proprietăţi care corespund cel puţin 
cerinţelor din standardul EN 15376 şi 
destinat utilizării ca biocombustibil;
b) biomotorină: ester metilic al unui ulei 
de origine vegetală sau animală, de 
calitatea motorinei, destinat utilizării ca 
biocombustibil;
c) biogaz: gaz combustibil produs din 
biomasă şi/sau din fracţia biodegradabilă 
a deşeurilor, care prin purificare poate 
ajunge la calitatea gazelor naturale, 
destinat utilizării ca biocombustibil, sau 
gaz de lemn;
d) biometanol: metanol produs din 
biomasă şi destinat utilizării ca 
biocombustibil;
e) biodimetileter: dimetileter produs din 
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biomasă şi destinat utilizării ca 
biocombustibil;
f) bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter): ETBE 
produs pe bază de bioetanol. Procentajul 
volumic de bio-ETBE care este calculat 
ca biocombustibil este de 47 %;
g) bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter): 
combustibil produs pe bază de 
biometanol. Procentajul volumic de bio-
ETBE care este calculat ca biocombustibil 
este de 36 %;
h) biocombustibili sintetici: hidrocarburi 
sintetice sau amestecuri de hidrocarburi 
sintetice care au fost produse din 
biomasă;
i) biohidrogen: hidrogen produs din 
biomasă şi/sau din fracţiunea 
biodegradabilă a deşeurilor, destinat 
utilizării ca biocombustibil;
j) ulei vegetal pur: ulei produs din plante 
oleaginoase prin presare, extracţie sau 
procedee comparabile, brut sau rafinat, 
dar nemodificat chimic, atunci când este 
compatibil cu tipul de motoare în cauză şi 
cu cerinţele corespunzătoare privind 
emisiile.

Or. de

Justificare

Definitionen gemäß Art. 2 der Richtlinie 2003/30 sollten übernommen werden, um 
Kontinuität und Rechtsklarheit zu gewährleisten. Die Definition von Bioethanol sollte an die 
geltende Nomenklatur angepasst werden.
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Amendamentul 139
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi considerate biocombustibili cel 
puţin produsele enumerate mai jos:
(a) „bioetanol”: etanol produs din 
biomasă şi/sau partea biodegradabilă a 
deşeurilor, în vederea folosirii ca 
biocombustibil;
(b) „biomotorină”: ester metilic produs 
din ulei vegetal sau animal, de calitatea 
motorinei, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(c) „biogaz”: gaz combustibil produs din 
biomasă şi/sau din partea biodegradabilă 
a deşeurilor, care se poate purifica până 
ajunge la calitatea gazelor naturale, în 
vederea utilizării ca biocombustibil sau 
gaz de lemn;
(d) „biometanol”: metanol produs din 
biomasă, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(e) „biodimetileter”: dimetileter produs 
din biomasă, în vederea utilizării ca 
biocombustibil;
(f) „bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter)”: 
ETBE produs pe bază de bioetanol. 
Procentul de bio-ETBE care este calculat 
ca biocombustibil este de 47% din volum;
(g) „bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter)”: 
combustibil produs pe bază de 
biometanol. Procentul de bio-MTBE care 
este calculat ca biocombustibil este de36 
% din volum;
(h) „biocombustibili sintetici”: 
hidrocarburi sintetice sau amestecuri de 
hidrocarburi sintetice, care au fost 
produse din biomasă;
(i) „biohidrogen”: hidrogen produs din 
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biomasă şi/sau din partea biodegradabilă 
a deşeurilor, în vederea folosirii ca 
biocombustibil;
(j) „ulei vegetal pur”: ulei produs din 
plante oleaginoase prin presare, extracţie 
sau procedee comparabile, brut sau 
rafinat, dar nemodificat chimic, atunci 
când este compatibil cu tipul de motoare 
în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare 
privind emisiile; 
(k) „biocombustibil celulozic”: 
biocombustibil obţinut din orice tip de 
celuloză, hemiceluloză sau lignină, 
produse din biomasă regenerabilă.

Or. en

Justificare

These definitions are found in Directive 2003/30/EC. To be complete we include a definition 
of cellulosic biofuels.

Amendamentul 140
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Două sau mai multe state membre 
pot realiza împreună obiectivele 
menţionate în anexa I partea A, cu scopul 
de a profita de efectele de sinergie.
(a) În acest sens, statele membre pot crea 
un sistem care să le permită persoanelor 
să transfere unor terţi certificatele pentru 
contabilizarea progresului (TAC) care, în 
conformitate cu articolul 10, pot fi 
contabilizate în contul obiectivelor 
naţionale. 
(b) Două sau mai multe state membre pot 
decide de comun acord să transfere între 
ele statistic energie produsă din surse 



PE407.817v01-00 52/161 AM\727647RO.doc

RO

regenerabile, în scopul contabilizării 
acesteia în contul obiectivelor naţionale.
(c) Statele membre pot decide de comun 
acord să realizeze proiecte comune prin 
care unul sau mai multe state membre să 
sprijine proiecte de promovare a 
energiilor regenerabile într-un alt stat 
membru, pentru ca energia regenerabilă 
astfel obţinută să fie trecută în contul lor, 
în mod proporţional. 
(d) Două sau mai multe state membre pot 
decide de comun acord să realizeze 
împreună obiectivele prin crearea unor 
sisteme de sprijin comune la nivel 
transfrontalier sau prin deschiderea 
sistemelor naţionale pentru energia 
provenită din alte state membre.  În acest 
caz, statele membre trebuie să dovedească 
împreună care este ponderea de energie 
regenerabilă din consumul final de 
energie pe care l-ar realiza împreună în 
cazul în care şi-ar îndeplini individual 
obiectivele.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 141
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât se arată în traiectoria 

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât obiectivele 
intermediare minime obligatorii stabilite
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orientativă stabilită în anexa I partea B. în anexa I partea B.

Or. de

Justificare

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der im Anhang I Teil 
B angegebene Richtkurs beginnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten.

Amendamentul 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 puţin 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 şi 
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 143
Anja Weisgerber

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 puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) În cazul în care la nivel european nu 
există un sistem de sprijin pentru energia 
din surse regenerabile, este necesar ca 
diferite sisteme de sprijin naţionale să 
urmărească efectiv realizarea obiectivelor 
din prezenta directivă, în special

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

- pentru a atinge obiectivele de dezvoltare 
naţionale şi europene,

- pentru a realiza obiectivele de protecţie a 
mediului care stau la baza sistemelor de 
sprijin naţionale într-o manieră cât mai 
adecvată din punct de vedere al 
potenţialului naţional şi al situaţiei 
naţionale respective, şi
- pentru a garanta o aprovizionare cu 
energie în condiţii sigure şi echilibrate.
În vederea realizării efective a obiectivelor 
stabilite prin prezenta directivă, statele 
membre trebuie să aibă libertatea de a 
decide dacă şi în ce măsură recurg la 
energie din surse regenerabile produsă în 
alte state membre pentru a-şi susţine 
sistemul de sprijin naţional. După caz, 
acest lucru poate determina o limitare a 
schimburilor comerciale.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
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Amendamentul 144
Riitta Myller

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 puţin 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 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, însă numai cu condiţia ca 
energia din surse regenerabile utilizată în 
transporturi să îndeplinească criteriile 
sociale şi de durabilitate ecologică 
menţionate la articolul 15. Obiectivul este 
reexaminat periodic, din trei în trei ani, 
începând cu 2012, pe baza rapoartelor 
unei comisii în conformitate cu articolul 
20.

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

Or. fi

Amendamentul 145
Péter Olajos

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 puţin 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 
cel puţin următorul procent din consumul 
final de energie în transporturi în statul 
membru respectiv.

- 6% în 2012
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- 8% în 2016
- 10% în 2020

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

Or. en

Justificare

Mandatory intermediate targets for renewable energy for transport over the ten year period 
to 2020 will ensure that Member States incentivize the gradual development of a European 
market and avoid unnecessary market disruption towards the end of the period. By ensuring 
that these mandatory intermediate targets coincide with the regular Member State reporting 
requirements set out in Article 19, these targets provide a safety net for the Commission to 
assess any adverse effects of reaching the 2020 target and propose corrective action, if 
necessary.

Amendamentul 146
Matthias Groote

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 puţin 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 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, iar biocombustibilii şi alte 
biolichide care contribuie la realizarea 
obiectivului îndeplinesc criteriile de 
durabilitate stabilite la articolul 15. Până 
la sfârşitul anului2015, statele membre 
pot stabili un obiectiv pentru 
biocombustibilul celulozic de cel puţin1% 
din consumul final de energie în 
transporturi.
Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea biocombustibilului celulozic 
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utilizat în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puţin 2% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 147
Johannes Lebech

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 puţin 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 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.  Energia din surse regenerabile 
utilizată în transporturi contribuie la 
realizarea obiectivului numai dacă 
îndeplineşte criteriile de durabilitate 
ecologică menţionate la articolul 15.  
Statele membre fac eforturi pentru a 
realiza o pondere de 20% din obiectivul de 
10% din domeniul transporturilor din 
surse de energie regenerabilă, altele decât 
biomasa.  Obiectivul global de 10% va fi 
supus reexaminărilor periodice, din trei în 
trei ani, începând cu 2012, pe baza 
rapoartelor Comisiei menţionate la 
articolul 20.

Or. en
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Amendamentul 148
Dorette Corbey

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 puţin 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 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv. Cel puţin 30% din acest obiectiv 
se realizează folosindu-se energie 
electrică sau hidrogen din surse 
regenerabile sau energie obţinută din 
biomasă ligno-celulozică sau alge.

Or. en

Justificare

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Amendamentul 149
Gyula Hegyi

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 puţin 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 
cel puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv, în cazul în care biocombustibilii 
de a doua generaţie sunt disponibili pe 
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scară largă şi există în cadrul UE o 
capacitate agricolă excedentară 
rezonabilă.

Or. en

Justificare

To ensure the environmental and European economical benefits of the biofuel targets, we 
must ensure that there is enough agricultural surplus capacity is available in Europe and also 
that there is second generation biofuel widely available.

Amendamentul 150
Eija-Riitta Korhola

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 puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv. 

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile şi 
din turbă care respectă criteriile de 
durabilitate, utilizată în transporturi în 
2020 reprezintă cel puţin 10% din 
consumul final de energie în transporturi în 
statul membru respectiv. 

Or. en

Justificare

Peat is slowly renewable biomass. Peat that fulfils the criteria of sustainability (certified peat 
production from already forest drainaged swamps and from marshy fields) must be counted in 
the biofuel target. Classifying peat as partly renewable would bring the EU closer to its 
targets.
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Amendamentul 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 puţin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile şi 
durabile de turbă utilizată în transporturi 
în 2020 reprezintă cel puţin 8% din 
consumul final de energie în transporturi în 
statul membru respectiv, însă numai cu 
condiţia ca energia din surse regenerabile 
utilizată în transporturi să îndeplinească 
criteriile de durabilitate ecologică 
menţionate la articolul 15. Obiectivul va fi 
supus reexaminărilor periodice, din trei în 
trei ani, începând cu 2012, pe baza 
rapoartelor Comisiei menţionate la 
articolul 20. 

Or. en

Amendamentul 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia stabileşte până la 1 ianuarie 
2010 o metodă de calculare a contribuţiei 
energiei electrice regenerabile şi a 
hidrogenului la totalitatea surselor de 
energie.
Această măsură destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Widespread concern exists on the desirability of the 10% target. The EEA advised in a recent 
report to keep the consumption of so called first generation biofuels below 10 percent. 
Electricity and hydrogen should be part of the solution. Currently however it is difficult to 
measure the contribution of these fuels in the total fuel mix. In order to facilitate the use of 
electricity or hydrogen in transport fuels a calculation methodology has to be introduced..

Amendamentul 153
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când se promovează energia 
regenerabilă, trebuie protejată
disponibilitatea lemnului folosit ca 
materie primă în industrie. Pentru a se 
evita conflictele dintre industria de 
prelucrare şi sectorul energiei, nu ar 
trebui să existe subvenţii în favoarea 
folosirii materiei prime lemnoase pentru 
producerea de energie.

Or. en

Justificare

The availability of wood for use as industrial raw material must be safeguarded when 
promoting renewable energy, this is because: processing wood products creates 13 times 
more employment and 8 times more added value than compared to direct energy use; an 
efficiency principle should be used for using natural resources and producing bioenergy 
(processing-recycling-energy use); there should be no subsidies that favour using wood raw 
material in energy generation in order to avoid conflicts between processing industry and 
energy sector and; the mobilisation of wood and forest residues shall be promoted.



PE407.817v01-00 62/161 AM\727647RO.doc

RO

Amendamentul 154
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
naţional de acţiune.

(1) Fiecare stat membru adoptă, în 
colaborare cu autorităţile regionale, un 
plan naţional de acţiune.

Or. en

Amendamentul 155
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru a cărui pondere de 
energie din surse regenerabile a scăzut sub 
valorea stabilită în traiectoria orientativă
din anexa I partea B în perioada de doi ani 
care s-a scurs prezintă Comisiei un nou 
plan de acţiune la nivel naţional până cel 
târziu la data de 30 iunie a anului următor, 
prin care stabileşte măsuri corespunzătoare 
de garantare că pe viitor ponderea de 
energie din surse regenerabile va fi mai 
mare sau egală cu valoarea stabilită în 
traiectoria orientativă din anexa I partea B.

(3) Statul membru a cărui pondere de 
energie din surse regenerabile a scăzut sub 
valorea stabilită în obiectivele 
intermediare obligatorii din anexa I partea 
B în perioada de doi ani care s-a scurs
prezintă Comisiei un nou plan de acţiune la 
nivel naţional până cel târziu la data de 30 
iunie a anului următor, prin care stabileşte 
măsuri corespunzătoare de garantare că pe 
viitor ponderea de energie din surse 
regenerabile va fi mai mare sau egală cu 
valoarea stabilită în traiectoria orientativă 
din anexa I partea B.

Or. de
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Amendamentul 156
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre trebuie să ofere 
stimulente pentru dezvoltarea 
infrastructurilor de alimentare cu 
combustibili gazoşi pentru transporturi şi 
să garanteze, pe termen scurt şi mediu, 
existenţa unor stimulente pentru posibilii 
cumpărători de vehicule care folosesc 
astfel de combustibil, pentru a promova 
comercializarea lor pe scară largă şi 
pentru a crea condiţiile pentru o 
mobilitate durabilă larg răspândită.

Or. en

Justificare

In any country where gaseous alternative fuels powered vehicles have been introduced 
successfully, strong support from the country’s national Government—and frequently local 
Authorities —has been absolutely essential. In the short-mid term without governmental 
support it is difficult to succeed in promoting a wide-spread market for those vehicles.

Amendamentul 157
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – literele a - c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumul final de electricitate din surse 
de energie regenerabile;

(a) consumul final fizic de electricitate din 
surse de energie regenerabile;

(b) consumul final de energie din surse 
regenerabile pentru încălzire şi răcire;

(b) consumul final fizic de energie din 
surse regenerabile pentru încălzire şi răcire;

(c) energia din surse regenerabile 
consumată în transporturi.

(c) consumul final fizic de energie din 
surse regenerabile consumată în 
transporturi.
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Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 158
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (b), se ţine 
seama de energia termică generată de 
pompele de căldură care utilizează 
căldura reziduală sau alte tipuri de 
căldură termică din surse regenerabile.

Or. en

Justificare

pumps are used to improve the energy recovery from flue gases and other waste heat sources 
and produces thermal energy for district heating and cooling.

Amendamentul 159
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

(9) Electricitatea şi energia utilizate în 
sectorul transporturilor, produse din surse 
regenerabile în ţări terţe se iau în 
considerare la măsurarea conformităţii cu 
cerinţele prezentei directive în ceea ce 
priveşte obiectivele naţionale numai în 
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cazul în care:
(a) este consumată în cadrul Comunităţii; (a) sunt efectiv importate şi consumate în 

cadrul Comunităţii;
(b) electricitatea este produsă de o 
instalaţie care a devenit operaţională după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; şi 

(b) sunt produse de o instalaţie care a 
devenit operaţională după data intrării în 
vigoare a prezentei directive; şi

(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanţie de origine care face parte dintr-un 
sistem de garantare a originii echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă.

(c) sunt distribuite cu o garanţie de origine 
care face parte dintr-un sistem de garantare 
a originii echivalent cu cel stabilit în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 160
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

(9) Electricitatea şi energia din sectorul 
transporturilor, obţinute din surse 
regenerabile, produse în ţări terţe se iau în 
considerare la măsurarea conformităţii cu 
cerinţele prezentei directive în ceea ce 
priveşte obiectivele naţionale numai în 
cazul în care: 

(a) este consumată în cadrul Comunităţii; (a)  acestea sunt consumate în cadrul 
Comunităţii;

(b) electricitatea este produsă de o 
instalaţie care a devenit operaţională după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; şi

(b) acestea sunt produse de o instalaţie 
care a devenit operaţională după data 
intrării în vigoare a prezentei directive; şi

(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanţie de origine care face parte dintr-un 
sistem de garantare a originii echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă.

(c) acestea sunt distribuite cu o garanţie de 
origine care face parte dintr-un sistem de 
garantare a originii echivalent cu cel 
stabilit în prezenta directivă.

Or. de
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Justificare

Eine den Anforderungen gemäß Art. 5 Abs. 9 für die Anerkennung von aus Drittländern 
importiertem Strom entsprechende Regelung für Biokraftstoffe ist erforderlich, um einen 
Ausbau der erneuerbaren Energien in diesen Ländern zu gewährleisten.

Amendamentul 161
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ponderea de energie din surse 
regenerabile în producţia totală de 
energie într-o ţară terţă nu este redusă din 
cauza importului de energie în 
Comunitate; şi

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.

Amendamentul 162
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ca o alternativă la garanţiile de 
origine, statele membre pot emite voluntar 
certificate pentru contabilizarea 
progresului (TAC), pe care prezenta 
directivă nu întemeiează niciun drept 
legal. Statele membre garantează că 
certificatele pentru contabilizarea 
progresului (TAC) sunt conforme cu 
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alineatele (1)-(4). În plus, statele membre 
se asigură că certificatele pentru 
contabilizarea progresului (TAC) sunt 
marcate ca atare în mod expres şi sunt 
anulate electronic.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 163
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Garanţiile de origine (GO) şi 
certificatele pentru contabilizarea 
progresului (TAC) nu conferă singure 
niciun drept la sprijin din sistemele de 
sprijin naţionale. 

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
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Amendamentul 164
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu şi alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente şi registrele 
garanţiilor de origine

Organisme competente şi registrele 
certificatelor pentru contabilizarea 

progresului (TAC)
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al certificatelor pentru 
contabilizarea progresului (TAC),

(b) emite garanţii de origine; (b) emite certificate pentru contabilizarea 
progresului (TAC),

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;

(c) înregistrează orice transfer de 
certificate pentru contabilizarea 
progresului (TAC),

(d) anulează garanţii de origine; (d) anulează certificate pentru 
contabilizarea progresului (TAC),

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate.

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de certificate pentru 
contabilizarea progresului (TAC) emise, 
la cele transferate spre sau dinspre fiecare 
din celelalte organisme competente şi la 
cele anulate.
[Amendament orizontal: termenul „garanţie de 
origine” se înlocuieşte în întreaga directivă cu 
termenul „certificat pentru contabilizarea 
progresului (TAC)”.]

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
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Amendamentul 165
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se păstrează 
într-un singur registru. 

(3) Registrul naţional al certificatelor 
pentru contabilizarea progresului (TAC)
înregistrează certificatele pentru 
contabilizarea progresului (TAC) deţinute 
de fiecare persoană. În orice moment, un
certificat pentru contabilizarea 
progresului (TAC) se păstrează într-un 
singur registru.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 166
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă este singura 
responsabilă de fiecare instalaţie 
exploatată în statul membru în cauză. 
Aceasta nu este responsabilă cu emiterea 
certificatelor pentru contabilizarea 
progresului (TAC) din instalaţii 
exploatate într-un alt stat membru. Statele 
membre se asigură că nu se aduce 
atingere domeniului de competenţă al 
autorităţilor competente înfiinţate în alte 
state membre în temeiul prezentei 
directive.
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Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 167
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre care nu emit 
certificate pentru contabilizarea 
progresului (TAC) pot decide ca 
certificatele pentru contabilizarea 
progresului (TAC) emise în alte state 
membre să trebuiască anulate în 
conformitate cu prevederile de la alineatul 
(1). În acest caz, ele numesc o singură 
autoritate competentă în această 
chestiune.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
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Amendamentul 168
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu şi partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele anulării garanţiilor de origine Efectele anulării certificatelor pentru 
contabilizarea progresului (TAC)
(1) Statele membre care emit certificate 
pentru contabilizarea progresului (TAC) 
pot contabiliza certificatele pentru 
contabilizarea progresului din alte state 
membre în contul obiectivelor lor 
naţionale, în conformitate cu alineatul 
(2).

Atunci când un organism competent 
anulează o garanţie de origine pe care nu a 
emis-o el însuşi, în scopul măsurării 
respectării cerinţelor prezentei directive în 
ceea ce priveşte obiectivele naţionale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

(2) Atunci când un organism competent 
anulează un certificat pentru 
contabilizarea progresului (TAC) pe care 
nu l-a emis el însuşi, în scopul măsurării 
respectării cerinţelor prezentei directive în 
ceea ce priveşte obiectivele naţionale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Amendamentul 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Mecanismul de sancţionare directă
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(1) Pentru a garanta că statele membre 
respectă în mod clar şi ferm obiectivele 
din prezenta directivă, Comisia instituie 
împotriva lor un mecanism de sancţionare 
directă.
(2) Comisia impune sancţiuni directe 
împotriva statelor membre care nu 
respectă cerinţele din prezenta directivă 
neîndeplinind obiectivele intermediare 
obligatorii fixate în anexa I partea B, în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente şi care nu pot dovedi că au 
primit certificate de contabilizare a 
transferurilor de la un stat membru terţ 
(care şi-a depăşit obiectivele) în 
conformitate cu articolele 3 şi 9. În cazul 
proiectelor comune sau al planurilor 
naţionale comune între două sau mai 
multe state membre, Comisia impune 
sancţiuni în comun statelor membre care 
participă la respectiva punere comună în 
aplicare sau la planul comun şi care nu 
şi-au îndeplinit obiectivele obligatorii 
comune privind traiectoria.
(3) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare alineatul (1), şi 
în mod deosebit pentru a fixa, înainte de 
cel târziu sfârşitul anului 2010, 
orientările necesare, metodele de 
calculare şi de colectare a sancţiunilor de 
non-conformitate, precum şi pentru a 
adopta dispoziţii detaliate cu privire la 
crearea şi la administrarea unui fond 
specific, în care ar trebui să se aloce 
aceste venituri, în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene (venituri 
alocate). Aceste măsuri de punere în 
aplicare ar trebui să cuprindă, de 
asemenea, o serie de dispoziţii cu privire 
la gestionarea şi la utilizarea fondului 
pentru a sprijini proiectele de energie 
regenerabilă în statele membre care şi-au 
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depăşit obiectivele şi, în general, pentru a 
îmbunătăţi şi a consolida cercetarea, 
producţia şi utilizarea energiilor 
regenerabile, precum şi creşterea 
eficienţei energetice în Uniunea 
Europeană.
(4) Comisia iniţiază o procedură de 
sancţionare directă imediat după ce o 
evaluare a raportului unui stat membru a 
stabilit că statul membru menţionat nu a 
respectat cerinţele sau după ce s-a 
dovedit, în orice moment, că statul 
membru respectiv nu îşi respectă 
obligaţiile.
(5) Sancţiunea ar trebui calculată pe baza 
deficitului în MWh de energie 
regenerabilă al statului membru în raport 
cu obiectivele sale obligatorii şi ar trebui 
stabilită la un nivel adecvat, pentru a 
stimula statele membre să investească în 
energiile regenerabile, în scopul 
respectării şi chiar al depăşirii 
obiectivelor naţionale.
(6) Măsurile menite să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive, printre 
altele prin completarea acesteia, se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.
(7) Plata sancţiunii nu scuteşte statele 
membre de obligaţia de a-şi îndeplini 
obiectivele intermediare obligatorii fixate 
în anexa I partea B, precum şi obiectivul 
global fixat în cea de-a treia coloană a 
tabelului din anexa I. Articolul 4 alineatul 
(3) se aplică, de asemenea, în acest caz.

Or. en

Justificare

Quotas and levies have long been used as regulatory tools in EC law; now, as part of 
environmental policy, a penalty should be adopted to provide incentives for Member State 
compliance. This should be calculated so as to ensure that Member States have a strong 
incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, and even go beyond, their 
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targets. According to current economic considerations, 90 Euros per missed MWh of 
renewable energy would be an appropriate penalty basis.

Amendamentul 170
Guido Sacconi

Propunere de directivă
Articolul 12 –alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se obţine coerenţă în cadrul 
procedurilor de evaluare, planificare şi 
acordare de licenţe, stabilite de diferitele 
texte din legislaţia UE referitoare la 
mediu;

Or. en

Justificare

Procedures for assessing impacts, handing out licenses are established under a significant 
number of EU directives. For reasons of ensuring a smooth development of renewables, 
procedures under the new Renewables Directive should be coherent with existing rules and 
procedures.

Amendamentul 171
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificaţiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele şi sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a 
putea beneficia de sistemele de sprijin. În 
cazul în care există standarde europene, 
inclusiv etichete ecologice, etichete 
energetice şi alte sisteme de referinţe 
tehnice stabilite de organismele de 
standardizare europene, specificaţiile 

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificaţiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele şi sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a 
putea beneficia de sistemele de sprijin. În 
cazul în care există standarde europene, 
inclusiv etichete ecologice, etichete 
energetice şi alte sisteme de referinţe 
tehnice stabilite de organismele de 
standardizare europene, specificaţiile 
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tehnice menţionate anterior se exprimă în 
raport cu aceste standarde. Specificaţiile 
tehnice în cauză nu prescriu unde trebuie 
certificate echipamentele şi sistemele.

tehnice menţionate anterior se exprimă în 
raport cu aceste standarde. Specificaţiile 
tehnice în cauză nu prescriu unde trebuie 
certificate echipamentele şi sistemele şi nu 
trebuie să excludă pieţele naţionale.

Or. de

Justificare

Die nationalen technischen Spezifikationen sollten nicht zum Schutz der nationalen Märkte 
eingesetzt werden. Bestehende Beschränkungen im Binnenmarkt behindern den Ausbau 
erneuerbarer Energien schon heute.

Amendamentul 172
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În reglementările şi codurile lor privind 
construcţiile, 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 şi se 
bazează pe criterii referitoare la:

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

Or. de

Justificare

Die renovierungswilligen Eigentümer werden zukünftig durch einen Doppelzwang 
überfordert und es steht zu befürchten, dass diese Überforderungen zur Unterlassung 
sinnvoller Renovierungsmaßnahmen führen werden. Zum einen ist es der Zwang zur Nutzung 
eines Mindestmaßes an erneuerbaren Energien durch den vorliegenden Entwurf und zum 
anderen der Zwang zur Erfüllung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
des renovierten Gebäudes durch die bevorstehende Novelle der 
Gebäuderichtlinie2002/91/EG sowie durch nationale Regelungen. Den Mitgliedstaaten muss 
es freigestellt bleiben, ob sie die Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand 
zwingend vorschreiben oder auf andere Weise sinnvoll fördern wollen.
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Amendamentul 173
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea căldurii din centrale de 
cogenare a energiei termice și electrice, 
cu condiţia ca acestea să aibă un 
randament ridicat în sensul directivei 
2004/8/CE.

Or. de

Justificare

Fernwärme aus Kraft-Wärme Kopplungsanlagen leistet einen wichtigen Beitrag zur 
effizienten Rohstoffausnutzung und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Da Fernwärme 
nicht über große Entfernungen transportiert werden kann, sollte überall dort, wo 
Fernwärmenetze vorhanden sind, ein möglichst flächendeckender Einsatz. Die 
Fernwärmenutzung sollte daher nicht durch eine Nutzungspflicht von Erneuerbaren 
Energieträgern eingeschränkt werden. 

Amendamentul 174
Justas Vincas Paleckis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – literele a, b şi ba (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(b) restricţiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile; sau 
(ba) condiţiile referitoare la eficienţa 
economică şi la fezabilitatea tehnică.

Or. lt
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Amendamentul 175
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Uniunea Europeană şi statele 
membre fac tot posibilul pentru a garanta 
scăderea considerabilă a consumului total 
de energie în transporturi. Principalul 
mijloc de reducere a consumului total de 
energie în transporturi include 
planificarea transporturilor, sprijinul 
acordat transportului în comun, mărirea 
ponderii automobilelor electrice în 
producţie şi producerea de automobile 
mai mici, atât din punct de vedere al 
dimensiunilor, cât şi al capacităţii 
cilindrice. 

Or. fi

Amendamentul 176
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre nu interzic, 
restricţionează sau împiedică 
introducerea pe piaţă şi/sau punerea în 
funcţiune pe teritoriul lor a tehnologiilor 
de energie regenerabilă care sunt 
conforme cu directivele privind marca de 
conformitate CE sau standardele tehnice 
europene sau sunt comercializate în mod 
legal într-un alt stat membru.

Or. en
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Amendamentul 177
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile sisteme de certificare sau 
sisteme de calificare similare pentru 
instalatorii de cazane şi sobe mici pe bază 
de biomasă şi de sisteme şi pompe de 
căldură fotovoltaice solare şi termice 
solare. Sistemele de certificare respective 
se bazează pe criteriile prevăzute în anexa 
IV. Fiecare stat membru recunoaşte 
certificarea acordată de alte state membre 
în conformitate cu aceste criterii; prezenta 
dispoziţie nu aduce atingere Directivei 
2005/36/CE.

Or. de

Amendamentul 178
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acces la reţeaua de electricitate Acces la reţea

Or. en

Justificare

It is essential that support schemes offered for use of biogas for heat and power generation 
should be matched with financially neutral support schemes for the production of biomethane 
of a quality fit for pipeline injection and use in vehicles.
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Amendamentul 179
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei şi 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricităţii din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei şi 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricităţii şi a combustibililor gazoşi 
pentru transporturi (cum ar fi 
biogazul/biometanul) din surse de energie 
regenerabile, inclusiv, atunci când este 
cazul, a interconectărilor dintre statele 
membre.

Or. en

Justificare

It is essential that support schemes offered for use of biogas for heat and power generation 
should be matched with financially neutral support schemes for the production of biomethane 
of a quality fit for pipeline injection and use in vehicles.

Amendamentul 180
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 14 –alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei şi 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a
electricităţii din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a dezvolta infrastructura 
reţelei şi pentru a permite dezvoltarea 
ulterioară a electricităţii din surse de 
energie regenerabile.

Or. de
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Justificare

Member States should take all the necessary steps to accommodate future developments in the 
electricity sector, mainly an increase in renewables penetration.

Amendamentul 181
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei şi 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricităţii din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
dintre statele membre.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei şi 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricităţii şi a încălzirii şi/sau răcirii 
urbane din surse de energie regenerabile, 
inclusiv a interconectărilor dintre statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 182
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere menţinerii 
fiabilităţii şi siguranţei reţelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport şi distribuţie prezenţi pe 
teritoriul lor garantează transportul şi 
distribuţia electricităţii produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceştia garantează accesul prioritar la 
reţeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalaţiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalaţiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 

(2) Fără a aduce atingere menţinerii 
fiabilităţii şi siguranţei reţelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport şi distribuţie prezenţi pe 
teritoriul lor garantează accesul prioritar la 
reţea, precum şi transportul şi distribuţia 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile. De asemenea, aceştia 
garantează accesul prioritar la reţeaua de 
electricitate produsă din surse de energie 
regenerabile. La distribuirea instalaţiilor 
generatoare de electricitate, operatorii 
sistemelor de transport acordă prioritate 
instalaţiilor generatoare care utilizează 
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măsura în care siguranţa sistemului electric 
naţional permite acest lucru. 

surse de energie regenerabile, în măsura în 
care siguranţa sistemului electric naţional 
permite acest lucru.

Or. de

Justificare

Priority grid access is important to meet the 20% renewables target and is justified on the 
basis of: discrimination faced by renewables in the electricity market. Wind power has a 
beneficial effect on power prices due to the low marginal cost of electricity from wind. This 
benefit was worth €4.98 billion to German electricity consumers in 2006 alone (German 
Environment Ministry study http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/) 

Amendamentul 183
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura reţelei de 
gaze naturale pentru a permite 
dezvoltarea ulterioară a gazului obţinut 
din surse de energie regenerabilă, inclusiv 
a interconectărilor dintre statele membre.
(2) Fără a aduce atingere fiabilităţii în 
ceea ce priveşte siguranţa a reţelei de gaze 
naturale, autorităţile naţionale 
garantează achiziţionarea şi distribuţia de 
gaz produs din surse de energie 
regenerabilă, cu prioritate la acces.
(3) Statele membre solicită autorităţilor 
naţionale responsabile cu reţeaua de gaze 
naturale să-şi publice normele standard 
referitoare la investiţiile pentru adaptarea
din punct de vedere tehnic necesară.
Statele membre se asigură că perceperea 
taxelor pentru transport şi distribuţie nu 
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discriminează producătorii de gaz din 
surse de energie regenerabilă şi că aceste 
taxe reflectă reducerile de costuri 
generate de conectarea centralei la 
reţeaua de gaze.

Or. en

Justificare

Provision for gas production as well as electrictity should be planned.

Amendamentul 184
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili şi alte biolichide

Criterii de durabilitate ecologică şi socială 
pentru energia obţinută din biomasă

Or. en

Justificare

Besided environmental criteria also social criteria are necessary

Amendamentul 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Biocombustibilii şi alte biolichide sunt 
luate în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) şi (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplinesc cerinţele stabilite 
la alineatele (2) - (5):

(1) Energia obţinută din biomasă este 
luată în considerare în scopurile enumerate 
la literele (a), (b) şi (c) de mai jos numai în 
cazul în care îndeplineşte cerinţele stabilite 
la alineatele (2) - (8):
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Or. en

Justificare

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 

Amendamentul 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsurarea gradului de respectare a 
cerinţelor Directivei privind calitatea 
combustibililor de către combustibilii 
utilizaţi în transport;

Or. en

Justificare

Rules for biofuels for the transport sector should be harmonised in both the Renewable 
Energy Directive and the Fuel Quality Directive. Therefore, a cross-reference is needed to 
make sure one set of rules apply under both Directives.

Amendamentul 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35 %. 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obţinute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
(1) şi este de cel puţin 60 %.
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Or. en

Justificare

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Amendamentul 188
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35 %. 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră datorată utilizării energiei obţinute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) se 
calculează pe baza articolului 17 alineatul 
(1) şi este de cel puţin 35%. 

Or. en

Amendamentul 189
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35 %. 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei obţinute 
din biomasă luată în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35% şi va creşte până la cel puţin 
50% la 1 ianuarie 2012 şi până la 60% la 
1 ianuarie 2017. 

Or. en
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Justificare

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Amendamentul 190
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35 %. 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei produse din 
biomasă luată în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) se calculează în 
temeiul articolului 17 alineatul (1) şi este 
de cel puţin 50%.

Or. en

Justificare

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Amendamentul 191
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este de 
cel puţin 35 %. 

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării bioenergiei luată în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) se calculează în temeiul 
articolului 17 alineatul (1) şi este de cel 
puţin 60%, folosindu-se o analiză a 
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ciclului de viață complet, bazată pe cele 
mai recente date ştiinţifice.

Or. en

Justificare

All bioenergy, not simply biofuels and bioliquids, should save a minimum of 60% greenhouse 
gases compared to fossil fuels, offering a clear market signal for greenhouse gas savings 
excellence. Only bioenergy applications that offer substantial reductions in greenhouse gases 
should be accepted as part of the renewable energy target. The calculations for complying 
with this threshold should be based on the latest scientific data, which must be regularly 
reviewed and updated.

Amendamentul 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.
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Amendamentul 193
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Începând cu 1 ianuarie 2015, reducerea 
de emisii cu efect de seră provenită din 
utilizarea biocombustibililor şi a altor 
lichide luate în considerare în sensul 
alineatului (1) este de cel puţin 50%, 
conform revizuirii efectuate de către 
Comisia Europeană cel târziu până în 
2013 şi la fiecare doi ani ulterior.

Or. en

Amendamentul 194
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul energiei obţinute din biomasă, 
produse de instalaţii aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, primul paragraf se aplică de 
la 1 aprilie 2013.

Or. en

Justificare

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.
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Amendamentul 195
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul energiei obţinute din biomasă, 
produse de instalaţii aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, primul paragraf se aplică de 
la 1 aprilie 2013.

Or. en

Justificare

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Amendamentul 196
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragrafele 1a şi 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2016, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor şi a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este 
de cel puţin 50%.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor 
şi a altor biolichide se calculează conform 
prevederilor de la articolul 17 alineatul 
(1).

Or. de
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Amendamentul 197
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2015, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor şi a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este 
de cel puţin 45%.
Începând de la 1 ianuarie 2020, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră datorată 
utilizării biocombustibililor şi a altor 
biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) este 
de cel puţin 55%.

Or. de

Justificare

Das vorgeschlagene Treibhausgasminderungsziel ist nicht ambitioniert genug. Um 
bestehenden Anlagen die Umstellung zu ermöglichen, sollte das Treibhausgasminderungsziel 
stufenweise steigen.

Amendamentul 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Combustibilii pentru transport 
produşi din biomasă luaţi în considerare 
în scopurile menţionate la alineatul (1) se 
limitează la combustibilii produşi din:

(a) deşeuri sau reziduuri, inclusiv biogaz,
(b) intermediari de sinteză proveniţi din 
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terenuri nefolosite, degradate sau 
marginale cu un beneficiu net de carbon 
în ceea ce priveşte emisiile provenite din 
utilizarea terenurilor timp de 10 ani;
(c) combustibili produşi din intermediari 
de sinteză care să nu aibă ca rezultat 
emisii directe sau indirecte provenite din 
schimbarea utilizării terenurilor. 

Or. en

Justificare

Transport fuels from biomass should be limited to feedstock without direct or indirect land 
use change emissions. Potential to improve the carbon capture of marginal or degraded land 
will not materialise unless the compliance market for EU objectives is directed to realise it.

Amendamentul 199
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Efectul de substituţie a 
biocombustibililor în ceea ce priveşte 
combustibilii de origine petrolieră trebuie 
evaluat corespunzător. În acest scop, este 
esenţial să se introducă conceptul de 
energie netă sau randament energetic 
(EROI - raportul dintre energia obţinută 
şi energia investită), determinat pe baza 
unei analize energetice pe toată durata 
ciclului de viaţă. O evaluare precisă a 
energiei utilizate în sectorul 
transporturilor va evita utilizarea excesivă 
a importurilor din ţările în curs de 
dezvoltare, diminuând astfel efectele 
negative asupra producţiei alimentare din 
aceste ţări. O astfel de evaluare va 
favoriza, de asemenea, utilizarea biomasei 
produse la nivel local, ceea ce va oferi 
avantaje ecologice reale şi va evita 
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problemele etice.

Or. it

Justificare

In addition to being in line with the proposal's basic objective – namely to replace fossil fuels 
–, the amendment will point the market towards the most efficient energy sources. The real net 
energy values for biofuels are, in general, relatively low. The net energy value for corn-based 
ethanol is 2:1 (i.e. twice as much energy as is spent in production), as against 20:1 for 
petroleum-based fuels. This means that the investment cost for a given substitution is 20:1.

Amendamentul 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Biomasa pentru energie destinată altor 
scopuri decât transportul care este luată în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţine din materii prime 
ce provin de pe terenuri bogate în 
biodiversitate, cu excepţia cazului în care 
acestea consistă în fluxuri reglementate 
de deşeuri sau reziduuri de lemn produse 
din practici legitime de gestiune a 
conservării. Sunt incluse terenurile care 
în 1990 sau după această dată deţineau 
unul din următoarele statute, indiferent 
dacă acest statut mai este valabil sau nu:

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Amendamentul 201
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Bioenergia care este luată în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţin din materii prime 
ce provin de pe terenuri bogate în 
biodiversitate, adică de pe terenuri care în 
mai 2003 sau după această dată deţineau 
unul din următoarele statute, indiferent 
dacă acest statut mai este valabil sau nu:

Or. en

Justificare

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Amendamentul 202
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, adică de pe 
terenuri care în septembrie 2003 sau după 
această dată deţineau unul din următoarele 
statute, indiferent dacă acest statut mai este 
valabil sau nu:
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Or. en

Justificare

Als Referenzdatum für Landnutzungsänderungen muss mindestens der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Cross Compliance Regelungen (September 2003) gelten.

Amendamentul 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Teren cu valoare de conservare 
ridicată

Or. en

Amendamentul 204
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. sv

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Amendamentul 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pădure neafectată de activitate umană 
semnificativă, adică o pădure în care nu a 
avut loc nicio intervenţie umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenţie umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura şi 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 intervenţie umană 
semnificativă cunoscută sau unde ultima 
intervenţie umană semnificativă a avut loc 
cu suficient de mult timp în urmă, astfel 
încât structura şi procesele speciilor 
naturale să se fi putut restabili; cu excepţia 
cazului în care există dovezi că orice 
intervenţie umană a fost şi va continua să 
aibă un grad de intensitate şi periodicitate 
care să permită menţinerea şi structura 
speciilor naturale;

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) zone desemnate în scopul protecţiei 
naturii, inclusiv cele desemnate în scopul 
protecţiei ecosistemelor sau speciilor rare, 
ameninţate sau în pericol sau a speciilor 
recunoscute de acorduri internaţionale, 
exceptând cazul în care se furnizează 
dovezi conform cărora producţia de 
materie primă respectivă nu a adus atingere 
acestui scop;
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Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) păşune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte păşune bogată în specii, 
nefertilizată şi nedegradată.

(c) păşune bogată în biodiversitate, cu alte 
cuvinte păşune care menţine structura 
speciilor naturale, precum şi 
caracteristicile şi procesele ecologice, şi 
care este nefertilizată. 

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabileşte criteriile şi limitele 
geografice în vederea identificării 
păşunilor care intră sub incidenţa literei 
(c). O astfel de măsură, destinată 
modificării elementelor neesenţiale ale 

Comisia stabileşte criteriile şi limitele 
geografice în vederea identificării zonelor
care intră sub incidenţa literelor (-a)- (c). 
O astfel de măsură, destinată modificării 
elementelor neesenţiale ale prezentei 
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prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 21 
alineatul (3).

directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 21 alineatul (3).

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

(4) Biomasa pentru energie destinată altor 
scopuri decât transportul care este luată în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţin din materii prime 
ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de 
carbon, adică de pe terenuri care în 1990
reprezentau una din următoarele şi care nu 
mai deţin acest statut:

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Amendamentul 210
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

(4) Bioenergie care este luată în 
considerare în scopurile menţionate la 
alineatul (1) nu se obţin din materii prime 
ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de 
carbon, adică de pe terenuri care în mai 
2003 reprezentau una din următoarele şi 
care nu mai deţin acest statut:

Or. en

Justificare

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU. 

Amendamentul 211
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide 
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în septembrie 2003 reprezentau una 
din următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

Or. en
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Justificare

Als Referenzdatum für Landnutzungsänderungen muss mindestens der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Cross Compliance Regelungen (September 2003) gelten.

Amendamentul 212
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Biocombustibilii şi celelalte biolichide
care sunt luate în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în ianuarie 2008 reprezentau una din 
următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

(4) Energia obţinută din biomasă care este 
luată în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţin din 
materii prime ce provin de pe terenuri cu 
stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri 
care în noiembrie 2005 reprezentau una 
din următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

Or. en

Amendamentul 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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,

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
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needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 214
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, adică terenuri acoperite 
sau saturate cu apă în mod permanent sau 
pentru o perioadă semnificativă a anului, 
inclusiv toate turbăriile;

Or. en

Justificare

Degraded (i.e. already drained) peatlands remain a proven significant store of carbon across 
the globe. The restoration of degraded peatlands brings much higher emissions savings than 
their use for biomass cultivation. While cultivation often requires further lowering of water 
tables causing further degradation and therefore further large-scale releases of greenhouse 
gases.

Amendamentul 215
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(ba) savană şi tufişuri, adică zone mixte 
de copaci, arbuşti şi păşune. 
(bb) păşuni permanente, adică terenuri 
care au servit drept păşuni timp de cel 
puţin 20 ani şi nu sunt pădure.
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Or. en

Justificare

The definition of continuously forested areas should be in line with the internationally 
recognised definitions of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the UN 
Convention on Biodiversity, which both define forests as land spanning more than 0.5 ha with 
a canopy cover of more than 10%.

'Intermediate ecosystems’ between forest and grassland are a significant, efficient and 
important carbon store (e.g. the Brazilian Cerrado and African savannahs) and are excluded 
by the current wording.

Permanent grasslands are a significant, efficient and important carbon store, and according 
to recent scientific studies carbon debt for converting grasslands may amount up to 90 years.

Amendamentul 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) suprafeţe dens împădurite, adică 
terenuri care acoperă mai mult de 0,5 
hectar, cu copaci mai înalţi de 5 metri şi un 
coronament de peste 10%, sau copaci care 
pot atinge aceste praguri in situ; 

(ba) savană şi tufişuri, adică zone mixte 
de copaci, arbuşti şi păşune cu stocuri 
mari de carbon;
(bb) păşuni permanente, adică terenuri 
despădurite care au servit drept păşuni 
timp de cel puţin 20 ani.

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Amendamentul 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţiile prezentului alineat nu se 
aplică în cazul în care, la data la care a 
fost obţinută materia primă, terenul 
deţinea acelaşi statut ca în ianuarie 2008.

eliminat

Or. en

Justificare

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Amendamentul 218
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care, la data la care a fost 
obţinută materia primă, terenul deţinea 
acelaşi statut ca în ianuarie 2008.

Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică 
în cazul în care, la data la care a fost 
obţinută materia primă, terenul deţinea 
acelaşi statut ca în mai 2003.

Or. en

Justificare

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.



PE407.817v01-00 102/161 AM\727647RO.doc

RO

Amendamentul 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Biomasa destinată obţinerii de 
energie nu este luată în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1), cu 
excepţia cazului în care materiile prime 
din care a fost obţinută au fost cultivate 
respectând următoarele criterii:
(a) respectarea drepturilor funciare ale 
comunităţilor locale şi populaţiilor 
indigene astfe cum sunt stabilite în 
Declarația ONU privind drepturile 
populaţiilor indigene şi în alte 
instrumente internaţionale pertinenente, 
cum ar fi:
- dreptul de folosinţă al terenului poate fi 
demonstrat şi nu este supus unei 
contestaţii legitime din partea 
comunităţilor locale cu drepturi 
întemeiate;
- utilizarea terenului pentru obţinerea de 
biomasă destinată producerii de energie 
nu diminuează drepturile legale, de 
folosinţă sau tradiţionale ale altor 
utilizatori fără acordul prealabil, liber şi 
informat al acestora şi
(b) proceduri de consultare şi comunicare 
cu populaţiile locale şi grupurile de 
interese prin intermediul propriilor lor 
instituţii;
(c) respectarea legislaţiei naţionale 
privind sănătatea şi siguranţa 
lucrătorilor, precum şi a nivelului 
salariului minim;
(d) respectarea convenţiilor şi 
recomandărilor pertinente ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 
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(e) contractele cu micii agricultori sunt 
încheiate în termeni rezonabili, 
transparenţi şi respectă  în special 
următoarele:
- plata plăţilor convenite se efectuează la 
timp şi toate costurile, taxele şi tarifele 
sunt explicate în mod clar şi supuse unui 
acord prealabil;
- stabilirea preţurilor pentru mijloace, 
precum şi ale serviciilor şi produselor este 
explicată în mod clar;
- schemele de rambursare a datoriilor 
sunt pe deplin transparente şi prevăd rate 
ale dobânzilor rezonabile.

Or. en

Amendamentul 220
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Indiferent dacă materiile prime au fost 
cultivate în interiorul sau în exteriorul 
Comunităţii, energia produsă din biomasă 
este luată în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) doar dacă au 
fost luate măsuri eficiente pentru a 
preveni:
(a) poluarea apelor, inclusiv a apelor 
subterane;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă;
(c) poluarea atmosferică;
(d) deteriorarea calităţii solului.

Or. en
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Justificare

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions.  Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Amendamentul 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate şi utilizate pentru producţia 
de biocombustibili şi alte biolichide care 
se iau în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) se obţin în 
conformitate cu cerinţele şi standardele 
enumerate în anexa III punctul A la 
Regulamentul (CE) nr. 1782/20031 al 
Consiliului la rubrica „Mediu” şi în 
conformitate cu cerinţele minime pentru 
bunele condiţii agricole şi de mediu 
definite în temeiul articolul 5 alineatul (1) 
din respectivul regulament.

eliminat

_________
1 OJ L 270, 21.10.2003, p. 56.

Or. en

Justificare

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. See 
paragraph 7 a new (Rapporteur am 33) and amendment by the same authors complementing 
it.
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Amendamentul 222
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate şi utilizate pentru producţia de 
biocombustibili şi alte biolichide care se 
iau în considerare în scopurile menţionate 
la alineatul (1) se obţin în conformitate cu 
cerinţele şi standardele enumerate în anexa 
III punctul A la Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului la rubrica 
„Mediu” şi în conformitate cu cerinţele 
minime pentru bunele condiţii agricole şi 
de mediu definite în temeiul articolul 5 
alineatul (1) din respectivul regulament.

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate şi utilizate pentru producţia de 
biocombustibili şi alte biolichide care se 
iau în considerare în scopurile menţionate 
la alineatul (1) se obţin în conformitate cu 
cerinţele şi standardele enumerate în anexa 
III punctul A la Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului la rubrica 
„Mediu” şi în conformitate cu cerinţele 
minime pentru bunele condiţii agricole şi 
de mediu definite în temeiul articolului 5 
alineatul (1) din respectivul regulament. 
Alineatele (3) şi (4) nu se aplică materiilor 
prime cultivate în Comunitate.

Or. de

Justificare

Im Art. 15 werden zusätzliche Standards bei der Produktion in der EU-27festgelegt, da neben 
den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 auch Abs 5 eingehalten werden muss; für importierte 
Rohstoffe hingegen nur die Abs. 3 und 4 Die bestehenden europäischen Naturschutz- und 
Wasserschutzregelungen enthalten ausreichende Nachhaltigkeitsauflagen an die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Daher muss klargestellt werden, dass für die 
Rohstoffproduktion in der EU-27 nur Abs. 5 gilt. Darin sind auch ausreichend die 
Bestimmungen von Abs. 3 und 4 erfasst .

Amendamentul 223
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Materiile prime agricole necultivate pe 
teritoriul Comunităţii şi utilizate în 
producerea de biocombustibili şi alte 
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biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1), se 
obţin respectându-se normele echivalente 
celor cuprinse în paragraful 1 al 
prezentului alineat sau, în cazul în care 
aceste norme nu sunt aplicabile, 
respectându-se în special următoarele 
cerinţe care au un impact asupra 
resurselor naturale globale:
(a) nicio creştere semnificativă a emisiilor 
care ar putea provoca acidificarea, 
eutrofizarea sau distrugerea stratului de 
ozon sau care sunt toxice, 
(b) nicio degradare semnificativă a 
funcţiilor solului sau a fertilităţii solului 
(de exemplu, conservarea nivelurilor de  
materie organică, controlul eroziunii), 
(c) nicio deteriorare semnificativă a 
calităţii apei sau a resurselor de apă, 
(d) nicio deteriorare semnificativă a 
diversităţii biologice sau a ecosistemului 
şi
(e) utilizarea corectă din punct de vedere 
ecologic a îngrăşămintelor şi pesticidelor.

Or. 

Justificare

Für in Drittstaaten erzeugte landwirtschaftliche Rohstoffe sind der Cross Compliance 
entsprechende bzw. gleichwertige Anforderungen notwenig, um die Nachhaltigkeit der daraus 
erzeugten Biokraftstoffe zu gewährleisten.

Amendamentul 224
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu refuză să ia în 
considerare, în scopurile menţionate la 
alineatul (1), biocombustibilii şi alte 

eliminat
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biolichide care se obţin prin respectarea 
prezentului articol, din alte motive de 
durabilitate.

Or. en

Justificare

Member States should be allowed to add additional criteria to the EU-criteria.

Amendamentul 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

This article contradicts articles 174, 175 and 176 of the European Treaty that stipulate that 
Member States shall not be prevented ‘from maintaining or introducing more stringent 
protective measures’ for the purposes of environmental protection. The Commission’s text 
would undermine existing national renewable fuel schemes such as those found in the UK and 
the Netherlands.

Amendamentul 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerinţele pentru un sistem de 
durabilitate aferent utilizărilor energetice 
ale biomasei, cu excepţia 
biocombustibililor şi a altor biolichide, 
până cel târziu la 31 decembrie 2010. 
Raportul este însoţit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului 
European şi Consiliului privind un sistem 
de durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

eliminat

Or. en

Justificare

Sustainability criteria for biomass energy use should be set by this directive.

Amendamentul 228
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerinţele pentru un sistem de durabilitate 

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la cerinţele pentru un sistem de durabilitate 
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aferent utilizărilor energetice ale biomasei, 
cu excepţia biocombustibililor şi a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 
2010. Raportul este însoţit, după caz, de 
propuneri adresate Parlamentului European 
şi Consiliului privind un sistem de 
durabilitate pentru alte utilizări în domeniul 
energetic ale biomasei.

aferent utilizărilor energetice ale biomasei, 
cu excepţia biocombustibililor şi a altor 
biolichide, până cel târziu la 31 decembrie 
2010. Raportul ţine seama de prezentele 
norme, standarde şi principii cu privire la 
silvicultura durabilă şi activitatea în curs 
de dezvoltare a standardelor în acest 
domeniu. Raportul este însoţit, după caz, 
de propuneri adresate Parlamentului 
European şi Consiliului privind un sistem 
de durabilitate pentru alte utilizări în 
domeniul energetic ale biomasei.

Or. en

Justificare

The possible extension of sustainability criteria for biomass must recognise the existing 
principles and regulation on sustainable forestry as well as the standards under development. 

Amendamentul 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Energia produsă din biomasă nu este 
luată în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) dacă nu au 
fost luate măsuri eficiente pentru 
prevenirea:
(a) deteriorării calităţii apelor de 
suprafaţă şi a celor subterane prin 
pătrunderea substanţelor poluante şi a 
unor cantităţi excesive de nutrienţi;
(b) consumului excesiv de apă în zonele 
sărace în resurse de apă;
(c) poluării atmosferice; 
(d) deteriorării calităţii solului.
În producerea materiilor prime pentru 
biomasă, pentru respectarea alineatului 
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(1), atât în Comunitate cât şi în ţările 
terţe, nu se utilizează plante şi produse 
modificate genetic.

Or. en

Justificare

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. 
Amendment builds on Rapporteur’s am 33 to make it more comprehensive.

Amendamentul 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Indiferent dacă materiile prime au 
fost cultivate sau nu pe teritoriul 
Comunităţii, biocombustibilii şi alte 
biolichide sunt luate în considerare în 
scopurile menţionate la alineatul (1) doar 
dacă materiile prime din care au fost 
produse au fost cultivate în conformitate 
cu următoarele criterii:
(a) respectarea normelor internaţionale 
privind dreptul de a-şi da acordul şi de a fi 
consultate al populaţiilor indigene şi al 
comunităţilor locale şi protecţia copiilor 
conform convenţiilor şi organismelor 
ONU, 
(b) respectarea în timpul ciclului de 
producţie a materiilor prime a normelor 
ONU care derivă din drepturile omului.    
Respectarea criteriilor enumerate la 
alineatul (8) trebuie verificată în 
conformitate cu articolul 16, în special 
prin participarea la sisteme voluntare 
naţionale şi internaţionale cu standarde 
de producere a biocombustibililor durabili 
şi a altor biolichide şi pentru a putea 
garanta producerea biocombustibililor şi 
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a altor biolichide conform acestor 
standarde. 

Or. en

Justificare

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 

Amendamentul 231
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia Europeană numeşte un 
comitet de experţi independenţi care 
elaborează un mecanism pentru a evalua 
detaliat şi a aborda efectele indirecte ale 
bioenergiei asupra schimbării utilizării 
terenurilor şi ale efectelor indirecte 
asupra degradării pădurilor naturale şi a 
altor ecosisteme naturale, care să fie pus 
în aplicare cel mai târziu de la data de 31 
decembrie 2010. Includerea efectelor 
indirecte este esenţială.

Or. en

Justificare

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 
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Amendamentul 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În 2010 şi 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
rapoarte privind funcţionarea metodei de 
verificare a echilibrării masei descrisă la 
alineatul (1) şi potenţialul acesteia de a 
permite utilizarea altor metode de 
verificare referitoare la unele sau toate 
tipurile de materii prime sau 
biocombustibili. În evaluarea sa, Comisia 
face referire la acele metode de verificare 
în cadrul cărora informaţiile referitoare 
la caracteristicile de durabilitate nu 
trebuie să fie asociate în continuare 
anumitor loturi sau amestecuri. 
Evaluarea ia în considerare necesitatea 
menţinerii integrităţii şi eficienţei 
sistemului de verificare, simultan cu 
evitarea impunerii unei sarcini 
nerezonabile asupra industriei. Acest 
raport este însoţit, după caz, de propuneri 
adresate Parlamentului European şi 
Consiliului privind autorizarea altor 
metode de verificare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 233
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale şi multilaterale între 
Comunitate şi anumite ţări terţe să 
demonstreze că biocombustibilii şi alte 

eliminat
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biolichide care s-au obţinut din materii 
prime cultivate în ţările respective 
respectă criteriile de durabilitate 
ecologică de la articolul 15 alineatul (3) 
sau (4).
Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor din biomasă să conţină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că 
loturile de biocombustibili respectă 
criteriile de durabilitate ecologică de la 
articolul 15 alineatul (3) sau (4).
Comisia poate decide ca sistemele 
naţionale, multinaţionale sau 
internaţionale de măsurare a reducerilor 
emisiilor de gaze cu efect de seră să 
conţină date precise în scopul aplicării 
articolului 15 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.
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Amendamentul 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile 
bilaterale şi multilaterale între 
Comunitate şi anumite ţări terţe să 
demonstreze că biocombustibilii şi alte 
biolichide care s-au obţinut din materii 
prime cultivate în ţările respective 
respectă criteriile de durabilitate 
ecologică de la articolul 15 alineatul (3) 
sau (4).
Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor din biomasă să conţină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).

(4) Comisia încurajează sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor din biomasă să conţină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că 
biomasa pentru energie respectă criteriile 
de durabilitate ecologică de la articolul 15.

Comisia poate decide ca sistemele 
naţionale, multinaţionale sau internaţionale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conţină date precise în 
scopul aplicării articolului 15 alineatul 
(2).

Comisia poate decide ca sistemele 
naţionale, multinaţionale sau internaţionale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conţină date precise în 
scopul aplicării articolului 15, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 235
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate decide ca acordurile
bilaterale şi multilaterale între Comunitate 
şi anumite ţări terţe să demonstreze că 
biocombustibilii şi alte biolichide care s-
au obţinut din materii prime cultivate în 
ţările respective respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).

Comisia încheie acorduri bilaterale şi 
multilaterale între Comunitate şi anumite 
ţări terţe pentru a garanta că energia 
provenită din biomasă obţinută din materii 
prime cultivate în ţările respective respectă 
criteriile de durabilitate ecologică de la 
articolul 15 alineatele (3), (4), (7a) şi (8). 
Acordurile includ măsuri care să 
garanteze participarea IMMurilor.

Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor din biomasă să conţină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că loturile 
de biocombustibili respectă criteriile de 
durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).

Comisia poate decide ca sistemele 
internaţionale sau naţionale voluntare de 
stabilire a standardelor de producţie a 
produselor din biomasă să conţină date 
precise în scopul aplicării articolului 15 
alineatul (2) sau să demonstreze că energia 
provenită din biomasă respectă criteriile 
de durabilitate ecologică de la articolul 15 
alineatul (3) sau (4).

Comisia poate decide ca sistemele 
naţionale, multinaţionale sau internaţionale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conţină date precise în 
scopul aplicării articolului 15 alineatul (2).

Comisia poate decide ca sistemele 
naţionale, multinaţionale sau internaţionale 
de măsurare a reducerilor emisiilor de gaze 
cu efect de seră să conţină date precise în 
scopul aplicării articolului 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Relates to amendment 33 by Anders Wijkman adding article 15 paragraph 7a and by the 
amendment tabled by Wijkman, Bowis and Corbey on article 15 paragraph 8 (new).
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Amendamentul 236
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă decizii în temeiul 
alineatului (4) numai în cazul în care 
acordul sau sistemul în cauză îndeplineşte 
standardele adecvate de fiabilitate, 
transparenţă şi auditare independentă. În 
cazul sistemelor de măsurare a reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră, acestea 
trebuie să respecte şi cerinţele 
metodologice din anexa VII.

eliminat

Or. de

Justificare

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Amendamentul 237
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului 
(4) se adoptă în conformitate cu 
procedura menţionată în articolul 21 
alineatul (2). Aceste decizii sunt valabile 

eliminat
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pe o perioadă de cel mult 5 ani. 

Or. de

Justificare

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Amendamentul 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 21 alineatul (2). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani.

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată în 
articolul 21 alineatul (3). Aceste decizii 
sunt valabile pe o perioadă de cel mult 5 
ani şi pot fi revocate la iniţiativa Comisiei, 
a Comitetului menţionat la articolul 21 
alineatul (2) sau a Parlamentului 
European, în orice moment când există 
îndoieli serioase asupra fiabilităţii unui 
sistem.

Or. en
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Amendamentul 239
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 21 alineatul (2). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani.

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) 
se adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată în articolul 21 alineatul (2). 
Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă 
de cel mult 5 ani. Aceste decizii pot fi 
revocate mai devreme, dacă există dovezi 
că standardele de durabilitate sunt 
încălcate sau dacă sistemele sau 
acordurile nu reuşesc să asigure 
standarde corespunzătoare de fiabilitate, 
transparenţă, precum şi control 
independent,efectuat în mod periodic şi 
frecvent. 

Or. en

Amendamentul 240
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un operator economic 
oferă dovezi sau date obţinute în 
conformitate cu un acord sau un sistem 
care a făcut obiectul unei decizii adoptate 
în temeiul alineatului (4), un stat membru 
nu solicită furnizorului să prezinte alte 
dovezi de respectare a criteriului 
corespunzător de durabilitate ecologică.

eliminat

Or. de
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Justificare

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Amendamentul 241
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia interzice luarea 
în considerare a unei surse conform 
prezentei dispoziţii, aceasta trebuie să 
prevadă un termen corespunzător, de cel 
puţin un an, pentru intrarea în vigoare a 
deciziei.

Or. de

Justificare

Ein unmittelbar wirksames Verbot der Berücksichtigung einer Quelle für Biokraftstoffe durch 
die Kommission würde in bestehende Lieferverträge eingreifen. Hier ist daher eine 
Übergangsregelung vorzusehen, um einen Ausgleich zwischen der Planungs- und 
Versorgungssicherheit einerseits und der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 
andererseits zu schaffen.
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Amendamentul 242
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea impactului biocombustibililor şi 
al altor biolichide în ceea ce priveşte 

gazele cu efect de seră

Calcularea impactului energiei produse 
din biomasă în ceea ce priveşte gazele cu 

efect de seră

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Amendamentul 243
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării biocombustibililor şi 
a altor biolichide luate în considerare în 
scopurile menţionate la articolul 15 
alineatul (2) se calculează după cum 
urmează:

(1) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorată utilizării energiei produse din 
biomasă, luată în considerare în scopurile 
menţionate la articolul 15 alineatul (2), se 
calculează după cum urmează:

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 



AM\727647RO.doc 121/161 PE407.817v01-00

RO

forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Amendamentul 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 producţie de 
biocombustibil, prin utilizarea acestei 
valori implicite;

eliminat

Or. en

Justificare

The use of actual values must be preferred. The use of disaggregated default values is 
possible for certain steps of the production process.

Amendamentul 245
Dorette Corbey

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 producţie de biocombustibil, 
prin utilizarea acestei valori implicite;

(a) pentru energia produsă din biomasă, 
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 producţie de 
energie produsă din biomasă, prin 
utilizarea acestei valori implicite înmulţită 
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cu coeficientul corespunzător schimbării 
indirecte a utilizării terenului;

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Amendamentul 246
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate 
în conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C; sau

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate 
în conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C şi înmulţite cu 
coeficientul corespunzător schimbării 
indirecte a utilizării terenului; sau

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.
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Amendamentul 247
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producţie şi valorile implicite 
dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producţie.

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producţie şi valorile implicite 
dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producţie. Acest lucru 
presupune ca procesul de producţie să fie 
identic cu procesul de producţie utilizat ca 
referinţă pentru valorile implicite 
dezagregate stabilite în anexa VII partea 
D sau partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producţie.

Or. de

Justificare

Offenkundig sind die Werte unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Herstellungswegen 
(auf Basis bestimmter Anlagenkonfigurationen und Konversionsfaktoren) vorzunehmenden 
Allokationen festgelegt worden. Demgemäß können diese Werte auch nur bei identischen 
Herstellungswegen und Konversionsanlagen berücksichtigt werden. Eine Nutzung bei davon 
abweichenden Gegebenheiten muss ausgeschlossen werden.

Amendamentul 248
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producţie şi valorile implicite 

(c) prin utilizarea unei valori calculate în 
conformitate cu metodologia stabilită în 
anexa VII partea C, ca suma valorilor 
efective pentru unele dintre etapele 
procesului de producţie şi valorile implicite 
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dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producţie.

dezagregate din anexa VII partea D sau 
partea E pentru celelalte etape ale 
procesului de producţie, înmulţind toate 
valorile cu coeficientul corespunzător 
schimbării indirecte a utilizării terenului;

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Amendamentul 249
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Coeficientul corespunzător 
schimbării indirecte a utilizării terenului 
se calculează la fiecare doi ani împărţind 
creşterea utilizării terenului cauzată de 
producţia de energie obţinută din 
alimente şi din intermediari de sinteză la 
creşterea utilizării terenului cauzată de 
producţia de alimente şi de intermediari 
de sinteză, la care se adaugă creşterea 
cauzată de producţia de energie din 
biomasă.
Coeficientul va fi de 1.0 în momentul 
intrării în vigoare a directivei şi se va 
calcula pentru prima dată la doi ani după 
acea pe baza datelor privind utilizarea 
globală a terenurilor şi a schimbărilor 
utilizării terenului
Până în 2010 Comisia publică 
metodologia de calculare a coeficientului 
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corespunzător schimbării indirecte a 
utilizării terenului, luând în considerare 
necesitatea posibilă de a exclude 
terenurile degradate şi găsirea unei 
metode de diferenţiere între diversele 
tipuri de terenuri şi utilizări ale acestora.

Or. en

Justificare

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Amendamentul 250
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Astfel cum se menţionează în anexa 
VII partea C, emisiile cauzate de 
schimbarea indirectă a utilizării terenului 
se adună numai în cazurile în care 
producţia de biocombustibil are la bază 
materii prime care necesită folosirea 
terenurilor arabile, a păşunilor sau a 
terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv deşeurilor.

Or. en

Justificare

Emissions from indirect land use change is not covered by the Commissions proposal. Recent 
research shows that these emissions may be significant. Emissions therefore need to be added 
to default values, as well as to any calculated value.
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Amendamentul 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la 31 martie 2010, 
statele membre prezintă Comisiei un 
raport care include o listă a entităţilor de 
pe teritoriul lor clasificate la nivelul 
NUTS 2 în Regulamentul (CE) 1059/2003 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului1 în cazul în care se poate 
anticipa că emisiile tipice de gaze cu efect 
de seră provenite din cultivarea materiilor 
prime agricole vor fi mai mici sau egale 
cu emisiile comunicate la rubrica 
„Cultivare" din anexa VII partea D la 
prezenta directivă, alături de o descriere a 
metodei şi a datelor utilizate pentru 
întocmirea listei respective. Metoda trebuie 
să ia în considerare caracteristicile solului, 
clima şi conţinutul preconizat în materii 
prime.

(2) Până cel târziu la 31 decembrie 2009, 
statele membre prezintă Comisiei o listă cu 
terenurile nefolosite, marginale sau 
degradate unde producţia de culturi 
enrgetice poate aduce avantaje nete în 
ceea ce priveşte carbonul, alături de o 
descriere a metodei şi a datelor utilizate 
pentru întocmirea listei respective. Metoda 
trebuie să ia în considerare caracteristicile 
solului, clima şi conţinutul preconizat în 
materii prime.

___________
1 JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

Or. en

Amendamentul 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valorile implicite din anexa VII partea 
A pentru biocombustibili şi valorile 
implicite dezagregate pentru cultivare din 
anexa VII partea D pentru biocombustibili 
şi alte biolichide se aplică numai în cazul 

(3) Valorile implicite dezagregate pentru 
cultivare din anexa VII partea D pentru 
combusibili pentru transport şi 
combusibili lichizi produşi din biomasă 
pot fi aplicate numai în cazul în care 
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în care materiile prime sunt cultivate: materiile prime sunt cultivate:

Or. en

Justificare

Actual values must be the preferable option. Disaggregated default values for cultivation 
should only be used when the raw materials originate from third countries and from idle, 
marginal and degraded lands that have been identified in paragraph 2.

Amendamentul 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Emisiile cauzate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului se adună la 
combustibilii pentru transport produşi din 
biomasă în cazurile în care schimbarea 
directă a utilizării terenului nu se aplică 
decât dacă producerea biocombustibilului 
are la bază materii prime care necesită 
folosirea terenurilor arabile, a păşunilor 
sau a terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv deşeurilor.

Or. en

Justificare

GHG emissions from indirect land use change are applied to all transport fuels from biomass 
other than production from raw material grown on idle, marginal and degraded land where 
producers can prove a net carbon benefit through direct land use change.
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Amendamentul 254
Anders Wijkman

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă un raport privind
estimarea valorilor tipice şi implicite 
prezentate în anexa VII partea B şi partea 
E, acordând o atenţie deosebită emisiilor 
provenite din transporturi şi prelucrare, şi 
poate decide, în caz de necesitate, să 
corecteze aceste valori. O astfel de măsură, 
destinată modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

(4) Până cel târziu la 31 decembrie 2010, şi 
din doi în doi ani după aceea, Comisia 
revizuieşte valorile tipice şi implicite 
prezentate în anexa VII, acordând o atenţie 
deosebită emisiilor provenite din 
activitatea de cultivare. Ţinând seama de 
valorile tipice şi implicite pentru 
activitatea de cultivare, Comisia prezintă 
până la 31 decembrie 2010 o nouă listă de 
valori reale şi implicite care să reflecte 
condiţiile regionale şi climatice. În cadrul 
procesului de revizuire se solicită avize 
din partea producătorilor din ţările terţe şi 
din Comunitate. În plus, Comisia 
evaluează şi, dacă este cazul, propune 
valori tipice şi implicite pentru activitatea 
de cultivare în care sunt utilizate metode 
agricole durabile şi ecologice. O astfel de 
măsură, destinată modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3). Astfel cum se 
menţionează în anexa VII partea C, 
valorile emisiilor cauzate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului sunt 
revizuite şi adaptate la modul de utilizare 
a terenului şi/sau la coeficienţii specifici 
intermediarilor de sinteză.

Or. en

Justificare

The COM proposes very generalized (global averages) values for cultivation that are very far 
from reflecting the large physical variations. Measuring actual emissions from cultivation is 
difficult and very costly for economic operators. The COM should therefore present 
regionalized default values for production that more accurately reflect differences. Further, 
values for emissions caused by indirect land use change should be adapted to the land use 
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requirements for specific feedstock.

Amendamentul 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care contribuţia unui anume 
factor la emisiile globale este mică sau în 
cazul în care există variaţii limitate sau în 
cazul în care este foarte costisitor sau 
dificil să se stabilească valorile reale,
valorile implicite sunt cele tipice pentru 
procesele normale de producţie;

(a) în cazul în care contribuţia unui anume 
factor la emisiile globale este mai mică de 
5% sau în cazul în care nu există variaţii 
valorile implicite sunt cele tipice pentru 
procesele normale de producţie;

Or. en

Justificare

More precise guidance is needed for the review of default values in comitology.

Amendamentul 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în toate celelalte cazuri, valorile 
implicite se bazează pe un scenariu 
prudent în comparaţie cu procesele
normale de producţie.

(b) în toate celelalte cazuri, valorile 
implicite reprezintă 90% din valorile 
pentru procesele de producţie.

Or. en

Justificare

Default values should be set according to a consistent rule and in order to not benefit worst 
performers, they should be conservative.
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Amendamentul 257
Hanne Dahl

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot transforma 
obiectivul privind biocombustibilii în 
obiectiv privind folosirea energiei 
regenerabile, ca de exemplu cea solară şi 
eoliană, pentru producerea electricităţii.

Or. da

Amendamentul 258
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau măsuri pentru 
garantarea posibilităţilor de alimentare 
suficiente pentru vehicule cu emisii zero  

Or. en

Justificare

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for electric or hydrogen cars is one reason that consumers will not buy them.
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Amendamentul 259
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatele (2) şi (3) se aplică în mod 
corespunzător benzinelor care conţin 
bioetanol.

Or. de

Justificare

Für die Erreichung der Biokraftstoffziele ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Ottokraftstoffen mit Biokraftstoffanteilen an allen Tankstellen unverzichtbar.

Amendamentul 260
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligaţiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel naţional, contribuţia 
adusă de biocombustibilii produşi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară şi material ligno-
celulozic se consideră a fi dublă faţă de 
cea adusă de alţi biocombustibili.

eliminat

Or. de

Justificare

Durch die doppelte Anrechnung unkonventioneller Biokraftstoffe soll gemäß 
Erwägungsgrund Nr. 49 deren Rentabilität verbessert werden. Im Ergebnis werden dadurch 
fiktive Emissionseinsparungen angerechnet, d.h. 50 % der angerechneten 
Emissionseinsparung ist in Wirklichkeit nicht gegeben. Die Doppelanrechnung ist ein 
gravierender Eingriff in den Wettbewerb zwischen Biokraftstoffen um optimale 
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Emissionseinsparung zu Gunsten unkonventioneller Biokraftstoffe. Diese werden 
weitestgehend vom Klimaschutzwettbewerb ausgenommen. Die Begründung der 
Doppelanrechnung mit der Notwendigkeit einer Verbesserung der Rentabilität 
unkonventioneller Biokraftstoffe erscheint sachlich nicht vertretbar. Klimaschutz ist nur 
durch tatsächliche Emissionseinsparung zu erreichen. Rentabilitätsproblemen kann nur durch 
ökonomische Maßnahmen wie z.B. steuerliche Förderung oder Investitionshilfen abgeholfen 
werden. Die rechtliche Tragfähigkeit der Doppelanrechnung erscheint fragwürdig, da ein 
Eingriff in den Wettbewerb auf Grund fiktiver Emissionseinsparungen als willkürlich zu 
beurteilen wäre. Unabhängig von dem Vorstehenden ist eine pauschale, d.h. im Einzelfall 
unterschiedliche Rentabilitäten vernachlässigende Doppelanrechnung sachlich nicht zu 
rechtfertigen.

Amendamentul 261
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligaţiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel naţional, contribuţia 
adusă de biocombustibilii produşi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară şi material ligno-
celulozic se consideră a fi dublă faţă de cea 
adusă de alţi biocombustibili.

(4) Se consideră a fi dublă faţă de cea 
adusă de alţi biocombustibili contribuţia 
adusă de biocombustibilii produşi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară şi material ligno-
celulozic şi de biocombustibilii care 
contribuie la o economisire a emisiilor de 
gaze cu efect de seră mai mare cu 50% 
faţă de echivalenţii lor fosili şi ale căror 
caracteristici le permit combinarea 
normelor europene NEC aplicabile 
referitoare la benzină şi motorină la 
procentaje ale volumului mai ridicate 
decât cele ale limitelor pentru bioetanol şi 
biomotorină.

Or. en

Justificare

The range of biofuels qualifying for this "advanced category" should be broadened to include 
those biofuels with enhanced performance characteristics that enable them to be used at 
higher blend percentages in standard gasoline and diesel than the incumbent biofuel types 
(bioethanol and biodiesel (FAME)), thereby facilitating the increased use of biofuels within 
the existing vehicle flee and minimising additional supply infra-structure requirements.
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Amendamentul 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul demonstrării respectării 
obligaţiilor privind energia regenerabilă 
stabilite la nivel naţional, contribuţia 
adusă de biocombustibilii produşi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară şi material ligno-
celulozic se consideră a fi dublă faţă de 
cea adusă de alţi biocombustibili.

(4) În scopul garantării atingerii cotei de 
energie din surse regenerabile în 
conformitate cu articolul 3 şi cu anexa I 
contribuţia adusă de combustibilii pentru 
transport produşi din deşeuri, reziduuri, 
material celulozic de origine nealimentară 
şi material ligno-celulozic poate fi 
susţinută de statele membre.

Or. en

Amendamentul 263
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Mecanismele de susţinere pentru 
biocombustibili din statele membre 
trebuie să promoveze în special 
biocombustibilii care economisesc o 
cantitate de emisii de gaze cu efect de seră 
mai mare decât cea impusă prin articolul 
15 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 264
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia propune până cel târziu la 
31 decembrie 2009 măsuri 
corespunzătoare pentru a realiza un 
echilibru între producţia autohtonă şi 
importuri. 

Or. xm

Justificare

The dumping at large scale of subsidized biodiesel and the substantial imports of bioethanol 
from 1 single country achieving over 40% of EU production require legal means as soon as 
possible to increase security of energy supply. To wait until 2012 as proposed in article 20 
risks creating severe and structural damage to the industry. 

Amendamentul 265
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introducerea şi funcţionarea sistemelor 
de sprijin şi a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile şi orice 
evoluţii ale măsurilor utilizate cu privire la 
cele stabilite în planul naţional de acţiune 
al statului membru;

(b) introducerea şi funcţionarea sistemelor 
de sprijin şi a altor măsuri de promovare a 
energiei din surse regenerabile, în special a 
măsurilor de informare a cetăţenilor cu 
privire la disponibilitatea energiei 
regenerabile şi orice evoluţii ale măsurilor 
utilizate cu privire la cele stabilite în planul 
naţional de acţiune al statului membru;

Or. en
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Amendamentul 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) reducerea estimată netă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
energiei din surse regenerabile.

(k) reducerea estimată netă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
energiei din surse regenerabile, inclusiv 
impactul asupra stocurilor de carbon 
relaţionat cu schimbarea directă sau 
indirectă a utilizării terenului.

Or. en

Amendamentul 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia menţine dialogul şi schimbul 
de informaţii cu ţările terţe şi cu 
organizaţiile de producători şi consumatori 
de biocombustibili pe marginea aplicării 
generale a măsurilor din prezenta directivă 
cu privire la biocombustibili şi alte 
biolichide.

(2) Comisia menţine dialogul şi schimbul 
de informaţii cu ţările terţe, cu
organizaţiile neguvernamentale de 
protecție a mediului şi cu cele cu profil 
social, precum şi cu organizaţiile de 
producători şi consumatori de 
biocombustibili pe marginea aplicării 
generale a măsurilor din prezenta directivă 
cu privire la biomasa produsă în scopuri 
energetice.

Or. en
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Amendamentul 268
Johannes Lebech

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia menţine dialogul şi schimbul 
de informaţii cu ţările terţe şi cu 
organizaţiile de producători şi consumatori 
de biocombustibili pe marginea aplicării 
generale a măsurilor din prezenta directivă 
cu privire la biocombustibili şi alte 
biolichide.

(2) Comisia menţine dialogul şi schimbul 
de informaţii cu ţările terţe, cu organizaţiile 
de producători şi consumatori de biomasă 
şi cu organizaţiile de interes public pe 
marginea aplicării generale a măsurilor din 
prezenta directivă cu privire la biomasă. 

Or. en

Amendamentul 269
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) beneficiile ecologice relative şi 
costurile diferiţilor biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora, impactul 
asupra siguranţei în aprovizionare şi 
metodele de realizare a unei abordări 
echilibrate între producţia internă şi 
importuri;

(a) beneficiile ecologice relative şi 
costurile diferiţilor biocombustibili, 
efectele strategiilor comunitare privind 
importurile asupra acestora;

Or. de

Justificare

Es besteht kein Grund dafür, mit dem Bericht über die Auswirkungen von Biokraftstoffen für 
die Energieversorgungssicherheit und die Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und Importen zu erreichen, bis zum Jahr 2012 zu warten.
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Amendamentul 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactul politicii UE în materie de 
biocombustibili asupra schimbărilor 
directe şi indirecte ale utilizării terenului 
şi o estimare a emisiilor de carbon 
asociate cu acestea şi 

Or. de

Amendamentul 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) impactul creşterii cererii de biomasă 
asupra sectoarelor care utilizează 
biomasă.

(d) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra conflictelor legate 
de terenuri şi asupra deplasării populaţiei 
în interiorul ţărilor exportatoare.

Or. en

Justificare

The Commission fails to take any account of social impacts in its monitoring. In addition, 
when considering food security impacts, it is important to distinguish between effects within 
countries producing biofuels for export to the EU, and third countries that may be impacted 
via inflation in global commodity prices.
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Amendamentul 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) disponibilitatea şi cercetările în 
domeniul biocombustibililor obţinuţi din 
deşeuri, reziduuri, material celulozic de 
origine nealimentară şi material ligno-
celulozic şi, având în vedere ierarhia 
deşeurilor, problemele legate de 
durabilitate care survin în urma utilizării 
acestui tip de biocombustibil 

Or. en

Justificare

Second generation biofuels may prove to bring about some sustainability issues. Many of 
these biofuels are listed as invasive species or require large quantities of water. Also biofuels 
from waste may raise some sustainability issues, i.e. lead to further soil degradation, as waste 
is often used to return nutrients and carbon to the land. The waste hierarchy which gives 
priority to re-use and recycling over the use for energy purposes should be taken as a guiding 
principle here. At present, there is very limited technology for biofuels from waste, so there is 
time to clarify which waste and residues can be taken into account and what are the measures 
to assure sustainable harvesting of these materials.

Amendamentul 273
Matthias Groote

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) disponibilitatea biocombustibililor 
obţinuţi din orice tip de celuloză, 
hemiceluloză sau lignină, produse din 
biomasă regenerabilă.

Or. en
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Amendamentul 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra schimbărilor 
directe sau indirecte ale utilizării 
terenurilor şi estimarea emisiilor de 
carbon asociate cu acestea.

Or. en

Justificare

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions.  Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Amendamentul 275
Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectele indirecte ale schimbării 
utilizării terenului (mutarea utilizării 
anterioare pe o altă suprafaţă cu rezerve 
mari de carbon).

Or. de

Justificare

Die indirekten Effekte einer Landnutzungsänderung können derzeit noch nicht in die 
Berechnungsmethode einbezogen werden. Hierzu gibt es wissenschaftliche Vorarbeiten und 
eine intensive Fachdiskussion. Diese Diskussion ist jedoch noch nicht so weit, dass eine 
Methodik für dieses Problem zur Verfügung steht, die argumentativ und in ihren 
Auswirkungen auf die Handelsströme und die Landnutzung hinreichend abgesichert ist.
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Amendamentul 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

În cazul în care sunt identificate 
consecinţe negative asupra mediului sau 
din punct de vedere social Comisia 
propune luarea de măsuri corective, în 
termen de două luni.

Or. en

Amendamentul 277
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

În cazul în care survin consecinţe 
negative Comisia propune luarea de măsuri 
corective pentru a ajusta obiectivul 
privind biomasa în conformitate cu 
articolul 3. În cazul în care obiectivul UE 
în materie de biocombustibili are 
consecinţe negative aceasta suspendă 
obiectivul imediat, astfel cum se 
menţionează la punctul c. După 
consultarea FAO Comisia publică o 
comunicare în care enunţă condiţiile 
specifice în care obiectivul este suspendat.

Or. en

Justificare

It should be clear that food production prevails over biofuel production.
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Amendamentul 278
Hanne Dahl

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) O taxă minimă comună privind CO2
este stabilită la nivelul UE pentru a 
finanţa dezvoltarea şi cercetarea în 
materie de surse de energie regenerabile, 
ca de exemplu energia solară, eoliană şi a 
valurilor, precum şi conversia la astfel de 
energii. 

Or. da

Amendamentul 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – litera B – titlul şi partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(B) Traiectorie orientativă (B) Traiectoria obiectivului intermediar 
obligatoriu

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

Traiectoria obiectivului intermediar 
obligatoriu menţionată 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 280
Peter Liese

Propunere de directivă
Annex I – secţiunea B – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der in Anhang I Teil 
B angeführte Richtkurs begionnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zunerreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten.

Amendamentul 281
Peter Liese

Propunere de directivă
Annex IV – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3) sunt următoarele: 

Doar pentru sistemele de certificare, se 
aplică criteriile menţionate la articolul 13 
alineatul (3): 

Or. de

Justificare

Die in Anhang IV geregelte Zertifizierung von Installateuren ist nur erforderlich, wenn in 
Mitgliedstaaten keine leistungsfähigen Berufsqualifikationssysteme bestehen. Aus Sicht von 
Unternehmern würde neben diesen inhaltlich und zeitlich sehr anspruchsvollen 
Qualifikationen eine weitere verpflichtende Zertifizierung lediglich unnötige zusätzliche 
bürokratische Hemmnisse mit sich bringen. Soweit darüber hinaus Qualifikationen und deren 
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Auffrischung gefordert werden, können diese im Rahmen freiwilliger Fortbildungen am Markt 
beschafft werden.

Amendamentul 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea A

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII partea A eliminată

Or. en

Justificare

GHG calculations should be based on actual values in order to drive innovation to best GHG 
performance. Disaggregated values for different steps may be used under certain conditions.

Amendamentul 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII partea B eliminată

Or. en

Justificare

Especially for the new generation of liquid fuels from biomass, the GHG calculation must be 
based on actual values in order to drive innovation to best GHG performance. To set default 
values in the Directive for products which are not commercially available is questionable, 
would only reward worse performance and could seriously misguide consumers and policy.
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Amendamentul 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  

unde unde
E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

eiluc = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea indirectă a utilizării 
terenului;
esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi
eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.



AM\727647RO.doc 145/161 PE407.817v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 285
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

unde unde

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; şi

eccr = reduceri de emisii prin captarea și 
înlocuirea carbonului; şi

eee = reduceri de emisii obținute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obținute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eesea= reduceri de emisii din 
comercializarea drepturilor de emisie.

Or. de
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Justificare

Emissionseinsparungen im Rahmen des Systems handelbarer CO2-Emissionsrechte sind nicht 
berücksichtigt. Ein Ausschluss handelbarer CO2-Emissionsrechte ist methodisch nicht 
konsistent. Es ist kein Grund ersichtlich, die für die Abgabe von CO2-Emissionsrechten 
notwendige Reduzierung von CO2-Emissionen nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls ist eine 
mögliche Doppelanrechnung von Emissionseinsparungen bei Veräußerungen von CO2-
Emissionsrechten durch Biokraftstoffhersteller und sonstige Anbieter solcher Rechte in 
Drittländern nicht ausgeschlossen.

Amendamentul 286
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  
unde unde

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

el = emisiile anualizate provenite din 
variaţia cantităţii de carbon provocată de 
schimbarea utilizării terenului;

esca = reduceri de emisii datorate 
acumulării carbonului în sol prin 
intermediul unui mai bun management 
agricol

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
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reţinerea carbonului; reţinerea carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului; şi

eccu =  reduceri de emisii prin captarea şi 
utilizarea carbonului; şi

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

Or. en

Justificare

The role of soil carbon needs to be made more explicit. This is important, especially as some 
production, in particular of perennial crops, may help to increase the carbon stored in soil. 
For degraded or marginal land, of low fertility, such increase may help to turn degraded land 
into productive land.

Amendamentul 287
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

(1) Emisiile de gaze cu efect de seră 
provenite din producţia şi utilizarea de 
combustibili pentru transporturi, 
biocombustibili şi alte biolichide se 
calculează prin formula următoare:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

unde: unde:

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

E = emisiile totale provenite din utilizarea 
combustibilului;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

eec = emisiile provenite din extracţia sau 
cultivarea materiilor prime;

ep = emisii provenite din prelucrare; ep = emisii provenite din prelucrare;
etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

etd = emisii provenite din transport şi 
distribuţie;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eu = emisii provenite de la combustibilul 
utilizat;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
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reţinerea carbonului; reţinerea carbonului;
eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului;

eccr = reduceri de emisii prin captarea şi 
înlocuirea carbonului;

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eee = reduceri de emisii obţinute prin 
electricitatea în exces de la cogenerare.

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului;

eccs = reduceri de emisii prin captarea şi 
reţinerea carbonului.

Or. fr

Justificare

L’on ne tient pas compte dans le document des réductions d’émissions de GES obtenues par 
le biais du système d’échange de quotas démissions de CO2. Il n’est pas cohérent d’exclure 
l’échange de quotas d’émissions de CO2 tel que proposé par la Commission. Il n’est pas non 
plus exclu que les réductions d’émissions de GES soient comptabilisées deux fois en cas de 
vente dans des pays tiers de droits d’émissions de CO2 par des producteurs de biocarburants.  
C’est pourquoi, il serait nécessaire de compléter le point 1 par une catégorie supplémentaire.

Amendamentul 288
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul etapei de producţie agricolă se 
estimează că emisiile de N2O ce rezultă 
din utilizarea îngrăşămintelor azotate 
reprezintă 1% din emisiile directe şi 
0,33% din cele indirecte. În general 
culturile energetice nu provin din terenuri 
necultivate, ci înlocuiesc alte culturi care, 
la rândul lor, emit N2O - acest lucru fiind 
cu atât mai adevărat odată cu dispariţia 
terenurilor retrase din circuitul agricol. 
Prin urmare culturilor energetice ar 
trebui să li se aloce un singur diferenţial 
de emisii de N2O, dacă acest diferenţial 
există.

Or. fr
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Justificare

La méthode utilisée pour calculer les émissions de N2O à prendre en compte dans les 
différentes filières de production n’est pas indiquée, ni aucune référence à prendre en compte 
dans ces calculs. C’est pourquoi, il faudrait recourir à la méthode utilisée par le GIEC (dans 
le document IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Avec la disparition 
de la jachère Il y aurait donc lieu de n’affecter aux cultures énergétiques qu’un différentiel 
d’émissions de N2O, si différentiel il y a.

Amendamentul 289
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea de materii prime, eec, includ 
emisii provenite din însăși procesul de 
extracție sau cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deșeuri și scurgeri; 
precum și din producerea de substanțe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
extracție sau de cultivare.  Se exclude
captarea de CO2 în cadrul cultivării de 
materii prime. Se scad reducerile certificate 
de emisii de gaze cu efect de seră provenite 
de la flăcările din șantierele petroliere 
amplasate pretutindeni în lume. Se pot 
obţine estimări ale emisiilor rezultate prin 
cultură pe baza mediilor calculate pentru 
zone geografice mai mici decât cele 
utilizate la calcularea valorilor pentru 
avarii, ca alternativă la utilizarea valorilor 
efective.

(6) Emisiile provenite din extracția sau 
cultivarea de materii prime, eec, includ 
emisii provenite din însăși procesul de 
extracție sau cultivare; din colectarea de 
materii prime; din deșeuri și scurgeri; 
precum și din producerea de substanțe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
extracție sau de cultivare. Captarea de CO2 
în cadrul cultivării de materii prime este 
luată în considerare în momentul în care 
are loc rotaţia culturilor. Se scad 
reducerile certificate de emisii de gaze cu 
efect de seră provenite de la flăcările din 
șantierele petroliere amplasate pretutindeni 
în lume. Se pot obţine estimări ale 
emisiilor rezultate prin cultură pe baza 
mediilor calculate pentru zone geografice 
mai mici decât cele utilizate la calcularea 
valorilor pentru avarii, ca alternativă la 
utilizarea valorilor efective.

Or. fr

Justificare

La rotation des cultures annuelles a un impact positif sur l’environnement, notamment sur le 
bilan GES, la protection des sols et la biodiversité. C’est pourquoi, il faut considérer l’impact 
de l’introduction de cultures énergétiques dans la rotation.
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Amendamentul 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de 20 de ani. 
Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

(7) Emisiile anualizate rezultate din 
variaţia cantităţii de carbon, survenită ca 
urmare a schimbării utilizării terenului, el, 
se calculează prin împărţirea în mod egal a 
emisiilor totale la o perioadă de 10 de ani. 
Pentru calculul acestor emisii se aplică 
formula următoare:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

unde unde
el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2 
per unitate de energie generată de 
biocombustibil);

el = emisiile anualizate de gaze cu efect de 
seră rezultate din variaţia cantităţii de 
carbon după schimbarea utilizării terenului 
(măsurată ca masă de echivalent de CO2 
per unitate de energie generată de 
combustibili pentru transport produşi din 
biomasă);

CSR = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de cărbune per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând atât solul, 
cât şi vegetaţia). Utilizarea terenurilor de 
referinţă reprezintă utilizarea terenurilor în 
ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de 
obţinerea materiei prime, în funcţie de 
care dată este mai recentă; 

CSR = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului de 
referinţă (măsurată ca masă de cărbune per 
unitate de suprafaţă, cuprinzând biomasa 
de suprafaţă şi subterană, litiera, solurile, 
ramurile uscate şi produsele din lemn 
tăiat, în urma „orientărilor IPCC din 
2006 referitoare la inventarele naţionale 
privind gazele cu efect de seră” Utilizarea 
terenurilor de referinţă reprezintă utilizarea 
terenurilor în ianuarie 2008;

CSA = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă aferentă utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de carbon per unitate de 
suprafaţă, cuprinzând atât solul, cât şi 
vegetaţia); 

CSR = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă asociată utilizării terenului real 
(măsurată ca masă de cărbune per unitate 
de suprafaţă, cuprinzând biomasa de 
suprafaţă şi subterană, litiera, solurile, 
ramurile uscate şi produsele din lemn 
tăiat, în urma „orientărilor IPCC din 
2006 referitoare la inventarele naţionale 
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privind gazele cu efect de seră”
MWCO2 = masa moleculară de CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masa moleculară de CO2 = 
44.010 g/mol;

MWC = masa moleculară de carbon = 
12.011 g/mol; şi

MWC = masa moleculară de carbon = 
12.011 g/mol; şi

P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de biocombustibil sau alt 
biolichid per unitate de suprafaţă într-un 
an).

P = productivitatea recoltei (măsurată în 
energia generată de combustibilii pentru 
transport şi de combusibilii lichizi produşi 
din biomasă per unitate de suprafaţă într-
un an).

Or. en

Justificare

There is no reason to reinvent the wheel. The 2006 Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) guidelines on how to report the greenhouse gas emissions gives the values for 
the carbon stock per unit area. They are used by Member States under the UN Framework 
Convention on Climate Change.

Amendamentul 291
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În sensul alineatului (7), pentru CSR şi 
CSA se pot utiliza valorile prezentate în 
continuare:

(8) În sensul alineatului (7), exceptând 
schimbările în utilizarea terenurilor în 
sensul articolului 15 alineatele (3) şi (4), 
pentru CSR şi CSA se pot utiliza valorile 
prezentate în continuare:

Or. de

Justificare

Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Regelung soll sichergestellt werden, dass 
negative Konsequenzen von Landnutzungsänderungen berücksichtigt werden. Diese Regelung 
führt jedoch zur Gleichstellung (z.B. im Regenwald) dauerhaft vorhandener 
Kohlenstoffbestände mit solchen in ein- oder mehrjährigen Kulturen. Im Ergebnis wird 
bewirkt, dass dadurch bei entsprechendem Anfall von Biomasse Verluste an dauerhaft 
vorhandenen Kohlenstoffbeständen durch in ein- oder mehrjährigen Kulturen in Form von 
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Biomasse jeweils nachwachsende und nur kurzfristig vorhandene Kohlenstoffbestände 
kompensiert bzw. überkompensiert werden können.

Dies führt gemäß den in Nr. 8 angegebenen Werten dazu, dass z.B. durch die Anlage einer 
Palmölplantage auf gerodeten Regenwaldflächen sich ein theoretischen Anwachsen des 
Kohlenstoffbestandes auf von 82 t/ha auf 189 t/ha (siehe default-Werte unter Anhang VII, Teil 
C Ziffer 8) ergibt, d.h. dass die Änderung der Landnutzung von Regenwald zur 
Palmölplantage mit einem Bonus von 133 g CO2eq/ MJ Palmöl bevorzugt wird. Durch diese 
Besserstellung von Biokraftstoffen auf Basis von Rohstoffen, die auf gerodeten 
Regenwaldflächen angebaut wurden, wird die Regenwaldrodung verstärkt statt reduziert. 

Die Gleichstellung dauerhaft vorhandener Kohlenstoffbestände mit solchen in ein- oder 
mehrjährigen Kulturen sollte unterbleiben. Es sollten ausschließlich dauerhaft vorhandene 
Kohlenstoffbestände berücksichtigt werden.

Amendamentul 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Emisiile cauzate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului, eiluc, au 
valoarea 0 atunci când producerea 
biocombustibilului  are la bază materii 
prime care nu necesită folosirea 
terenurilor arabile, a păşunilor sau a 
terenurilor destinate culturilor 
permanente, inclusiv deşeurilor. în toate 
celelalte cazuri eiluc are valoarea de 120g 
CO2/MJ.

Or. en

Justificare

GHG emissions from indirect land use change are applied to all transport fuels from biomass 
other than production from raw material grown on idle, marginal and degraded land where 
producers can prove a net carbon benefit through direct land use change. The value of 
120gCO2eg/MJ represents the recent scientific findings. This value is based on estimated 
growth in demand from EU and US alone and therefore, if other parts of the world were to 
adopt similar policies, the indirect ghg impacts would be even greater.  (Change to 
Rapporteur's am 62 underlined)
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Amendamentul 293
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Emisiile provenite din transport şi 
distribuţie, etd,, includ emisii rezultate din 
transportul şi depozitarea de materii prime 
şi materiale semifinite şi din depozitarea şi 
distribuţia de materiale finite. 

(10) Emisiile provenite din transport şi 
distribuţie, etd,, includ emisii rezultate din 
transportul şi depozitarea de materii prime 
şi materiale semifinite şi din depozitarea şi 
distribuţia de materiale finite. Emisiile 
care rezultă din transport şi din 
distribuţie, luate în considerare la punctul 
6, nu intră sub incidenţa punctului 10.

Or. fr

Justificare

Les émissions résultant du transport et de la distribution comprennent les émissions résultant 
du transport et du stockage des matières premières. Cette définition ne permet pas d’établir 
une distinction claire avec les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des 
matières premières dont il est fait état au point 6. Les émissions résultant de la culture des 
matières premières agricoles ne devraient être prises en compte qu’exclusivement à cette 
étape pour éviter que ces émissions ne soient comptabilisées deux fois.

Amendamentul 294
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Emisiile provenite din transport şi 
distribuţie, etd, includ emisii rezultate din 
transportul şi depozitarea de materii prime 
şi materiale semifinite şi din depozitarea şi 
distribuţia de materiale finite.

(10) Emisiile provenite din transport şi 
distribuţie, etd, includ emisii rezultate din 
transportul şi depozitarea de materii prime 
şi materiale semifinite şi din depozitarea şi 
distribuţia de materiale finite – cu excepţia 
emisiilor provenite din producţia primară 
agricolă care trebuie luate în considerare 
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în conformitate cu alineatul (6).

Or. de

Justificare

Diese Definition ist nicht klar von den gemäß Nr. 6 zu berücksichtigenden Emissionen aus der 
Gewinnung der Rohstoffe abgegrenzt. Die im Rahmen der landwirtschaftlichen Gewinnung 
von Rohstoffen z.B. durch innerbetriebliche Transporte anfallenden Emissionen sollten 
ausschließlich dort berücksichtigt werden, um Doppelanrechnungen auszuschließen.

Amendamentul 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reducerea emisiilor prin captarea şi 
reţinerea carbonului, eccs, se limitează la 
emisiile evitate prin captarea şi reţinerea 
de CO2 emis în legătură directă cu 
extracţia, transportul, prelucrarea şi 
distribuţia combustibilului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Reducerea emisiilor prin captarea şi 
înlocuirea carbonului, eccr, se limitează 
la emisiile evitate prin captarea de CO2 al 
cărui carbon provine din biomasă şi care 
se utilizează la înlocuirea CO2 de origine 
fosilă, utilizat în produse şi servicii 
comerciale.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar şi 
co-produse, proporţional cu conţinutul lor 
energetic (determinat de puterea 
calorifică inferioară în cazul unor co-
produse altele decât electricitatea).

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar şi 
co-produse pe baza metodei de substituţie. 
Statele membre furnizează valori implicite 
revizuite în mod regulat pentru co-
produsele tipice.

Or. en

Justificare

The GHG value for co-products should reflect the real market value or utility of the co-
products, not simply the energy content.

Amendamentul 298
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart între 
combustibil sau produsul său intermediar şi 

(15) În cazul în care, printr-un proces de 
producţie a combustibilului, se obţine, în 
combinaţie, combustibilul pentru care se 
calculează emisiile şi unul sau mai multe 
alte produse („co-produse”), emisiile de 
gaze cu efect de seră se împart în mod 
corect între combustibil sau produsul său 



PE407.817v01-00 156/161 AM\727647RO.doc

RO

co-produse, proporţional cu conţinutul lor 
energetic (determinat de puterea calorifică 
inferioară în cazul unor co-produse altele 
decât electricitatea).

intermediar şi co-produse, proporţional cu 
conţinutul lor energetic (determinat în 
principiu de puterea calorifică inferioară în 
cazul unor co-produse altele decât 
electricitatea).

Or. de

Justificare

Die Allokation nach Energiegehalt ist grundsätzlich sachgerecht. In Kombination mit den 
"weit" zu wählenden Systemgrenzen tritt jedoch im Einzelfall eine starke Verzerrung der 
THG-Ergebnisse auf, da die Emissionen des Gesamtsystems nicht in der Höhe auf das 
jeweilige Produkt alloziert werden, wie diese - entsprechend dem spezifischen 
Herstellungsverfahren - prozessbedingt dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind. Es ist daher 
erforderlich, in Einzelfällen wie Nass- und Trockenschlempe die Möglichkeit zu einer 
sachgerechten Allokation z.B. auf Basis spezifischer Systemgrenzen oder der für den 
Futtermittelwert maßgeblichen Trockenmassegehalte zu eröffnen.

Amendamentul 299
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru calculul menţionat la alineatul 
(15), emisiile care trebuie împărţite sunt 
eec + el, + acele fracţii ale ep, etd şi eee 
care au loc până la faza în care se produce 
un co-produs, inclusiv faza respectivă. În 
cazul în care s-a alocat întreaga valoare co-
produselor într-o etapă de prelucrare 
anterioară din ciclul de viaţă, fracţia din 
emisiile atribuite produsului combustibil 
intermediar în ultima etapă a prelucrării 
respective se utilizează în acest scop în 
locul valorii totale a emisiilor.  

(16) Pentru calculul menţionat la alineatul 
(15), emisiile care trebuie împărţite sunt 
eec + el, + acele fracţii ale ep, etd şi eee 
care au loc până la faza în care se produce 
un co-produs, inclusiv faza respectivă. În 
cazul în care s-a alocat întreaga valoare co-
produselor într-o etapă de prelucrare 
anterioară din ciclul de viaţă, fracţia din 
emisiile atribuite produsului combustibil 
intermediar în ultima etapă a prelucrării 
respective se utilizează în acest scop în 
locul valorii totale a emisiilor.

În cazul biocombustibililor şi 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 excepţia reziduurilor de recolte agricole, 

În cazul biocombustibililor şi 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 excepţia reziduurilor de recolte agricole, 
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inclusiv paie, resturi rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, 
sâmburi de fructe şi coji de nuci. În scopul 
calculului respectiv, se atribuie un 
conţinut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conţinut de energie 
negativ.

inclusiv paie, resturi rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, 
sâmburi de fructe şi coji de nuci. Întrucât 
co-produsele rezultate din producţia de 
biocombustibili au un conţinut ridicat de 
proteine,metoda alocării în funcţie de 
masă, pe baza conţinutului de materie 
uscată, la calculul final este considerată 
proporţională cu aceste co-produse.

Se consideră că deşeurile, reziduurile de 
recolte agricole, inclusiv paie, reziduurile 
rezultate prin prelucrarea trestiei de zahăr, 
pieliţele, sâmburii de fructe şi coji de nuci, 
precum şi reziduurile provenite de la 
lanţurile de prelucrare, altele decât lanţurile 
de prelucrare a biocombustibililor, fără 
potenţial de utilizare în alimentaţie sau ca 
hrană, au o valoare a emisiilor de gaze cu 
efect de seră egală cu zero în decursul 
ciclului lor de viaţă până în momentul 
procesului de colectare a acestora.

Deşeurile, reziduurile de recolte agricole, 
inclusiv paiele, reziduurile rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţele,
sâmburii de fructe şi cojile de nuci, precum 
şi reziduurile provenite de la lanţurile de 
prelucrare, altele decât lanţurile de 
prelucrare a biocombustibililor redate 
solului sunt considerate proporţionale cu 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră care rezultă din reducerea 
îngrăşămintelor minerale folosite în 
culturile viitoare.

În cazul combustibililor produşi în 
rafinării, unitatea de analiză pentru calculul 
menţionat la alineatul (15) este rafinăria.

În cazul combustibililor produşi în 
rafinării, unitatea de analiză pentru calculul 
menţionat la alineatul (15) este rafinăria.

Termenul „co-produs” trebuie definit în 
funcţie de procesul de producţie al 
biocombustibililor. Prin „co-produs” 
înţelegem orice produs care rezultă din 
extragerea din materia primă a 
compuşilor necesari pentru producţia de 
biocombustibili.

Or. fr

Justificare

La Commission considère que les émissions de GES des biocarburants produits à partir de 
déchets ou de résidus de cultures sont aussi égales à zéro.  Or, si des matières telles que la 
paille sont produites dans le but de servir de matière première pour la production de 
biocarburants, il n’est pas approprié de les classer comme résidus de cultures. Il faut avoir 
recours à la méthode d’allocation énergétique pour répartir entre la paille et les grains les 
émissions résultant de la production agricole.  La définition du terme "coprodui" proposée 
par la Commission n'est pas claire. 
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Amendamentul 300
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biocombustibililor şi 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 excepţia reziduurilor de recolte agricole, 
inclusiv paie, resturi rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, 
sâmburi de fructe şi coji de nuci. În scopul 
calculului respectiv, se atribuie un 
conţinut energetic egal cu zero co-
produselor cu un conţinut de energie 
negativ.

În cazul biocombustibililor şi 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 excepţia reziduurilor de recolte agricole, 
inclusiv paie, resturi rezultate prin 
prelucrarea trestiei de zahăr, pieliţe, 
sâmburi de fructe şi coji de nuci, cu 
excepţia cazului în care din aceste 
reziduuri de recolte agricole se obţin 
biocombustibili.

Or. de

Justificare

Der vorgesehene Ausschluss der Ernterückstände von der Kuppelproduktallokation bzw. 
deren Anrechnung mit null THG-Emissionen erscheint methodisch vertretbar, solange diese 
im System verbleiben, d.h. zum Beispiel untergepflügt werden. 

Werden jedoch Stoffe wie Stroh mit der Zweckbestimmung als Rohstoff für die 
Biokraftstoffproduktion erzeugt, ist es nicht sachgerecht, diese als Ernterückstände 
einzustufen. In diesem Fall sind Stroh und Korn als Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion 
in zwei voneinander getrennten Systemen zu bewerten.

Amendamentul 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – alineatul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 

(17) În cazul combustibililor pentru 
transport produşi din biomasă, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
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reprezentat de ultimele emisii medii 
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE]. În 
cazul în care aceste date nu sunt 
disponibile, valoarea utilizată este de 83.8 
gCO2eq/MJ.

omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii 
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE] sau 
de 83.8 gCO2eq/MJ, în funcţie de care 
dintre aceste valori este mai scăzută.

Or. en

Amendamentul 302
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa VII – secţiunea C – alineatul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologul combustibilului fosil EF este 
reprezentat de ultimele emisii medii
efective disponibile din benzina şi 
motorina consumate în Comunitate, în 
conformitate cu [Directiva 98/70/CE]. În 
cazul în care aceste date nu sunt 
disponibile, valoarea utilizată este de 83.8 
gCO2eq/MJ.

(17) În cazul biocombustibililor, pentru 
calculul menţionat la alineatul (4), 
omologii combustibilului fosil EF sunt 
reprezentaţi de ultimele emisii efective 
disponibile din benzina şi motorina 
consumate în Comunitate, în conformitate 
cu [Directiva 98/70/CE]. În cazul în care 
aceste date nu sunt disponibile, valoarea 
utilizată este de 91 gCO2eq/MJ. 

Or. en

Justificare

Der vorgesehene Ausschluss der Ernterückstände von der Kuppelproduktallokation bzw. 
deren Anrechnung mit null THG-Emissionen erscheint methodisch vertretbar, solange diese 
im System verbleiben, d.h. zum Beispiel untergepflügt werden. 

Werden jedoch Stoffe wie Stroh mit der Zweckbestimmung als Rohstoff für die 
Biokraftstoffproduktion erzeugt, ist es nicht sachgerecht, diese als Ernterückstände 
einzustufen. In diesem Fall sind Stroh und Korn als Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion 
in zwei voneinander getrennten Systemen zu bewerten.
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Amendamentul 303
Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Anexa VIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII A
Reguli pentru calcularea energiei nete în 
vederea măsurării efectului de substituţie 

al biocombustibililor
Trebuie luate măsuri pentru ca 
următoarea formulă să fie utilizată pentru 
a determina avantajul real al substituţiei 
combustibililor fosili existenţi cu 
biocombustibili:
NE = Pci - Ef - Et

unde 
NE reprezintă energia netă
Pci reprezintă puterea calorică netă

Ef reprezintă energia consumată în 
cultivarea sau prelucrarea fiecărei materii 
prime
Et reprezintă energia consumată în 
operaţiile de transport 
Valorile standard ale Ef  ar trebui 
menţionate într-un tabel corespunzător, 
care să permită producătorilor să indice o 
valoare inferioară obţinută prin folosirea 
unor metode specifice. Trebuie să se ţină 
seama de valorile reale ale energiei nete 
în cazul biocombustibililor, care sunt în 
prezent destul de scăzute. Costul de 
investiţie pentru o anumită substituţie este 
determinat prin compararea 
randamentului şi a preţurilor.

Or. it

Justificare

With a view to determining the investment cost of promoting biofuels, all costs connected with 
their production need to be taken into account. Use of the net energy formula will ensure that 
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only the most effective technologies are promoted, thus avoiding the indiscriminate use of 
biofuels, irrespective of their efficiency, to the detriment of action to protect biodiversity and 
of people's right to food.

Amendamentul 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Propunere de directivă
Anexa VIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII A
Se ţine seama de metodele de calcul 
specifice biomotorinei pe bază de turbă, 
asemenea emisiilor evitate prin folosirea 
turbăriilor drenate şi a rezervoarelor 
create prin formarea biomasei în cadrul 
turbăriilor exploatate în totalitate după 
extracţia turbei.

Or. en
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