
PA\723926RO.doc PE406.140v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2008/0016(COD)

20.5.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Raportor pentru aviz (*): Anders Wijkman

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 47 din Regulamentul de procedură



PE406.140v01-00 2/52 PA\723926RO.doc

RO

PA_Legam



PA\723926RO.doc 3/52 PE406.140v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fossil fuels have been the lifeblood of society for a long period of time. Modernisation as we 
know it would not have been possible without abundant supplies of cheap oil, coal and gas.
However, this period will soon be over. A thorough transformation of our energy and 
transportation systems is needed – for the sake of energy security and economics, but first and 
foremost because of Climate Change.

For many years, Climate Change was seen primarily as an environmental issue. Today, 
however, there is broad recognition that Climate Change affects all sectors of society and, if 
not tackled vigorously, may lead to catastrophic consequences for society.

EU at the crossroad
The EU is at a crossroad concerning the future of energy. There is no silver bullet to the 
energy and climate challenge. A multi-pronged approach must be pursued where the main 
pillars will be:

- enhanced energy efficiency,
- the gradual phase-out of fossil fuels and
- massive investments in research, development and deployment of alternative energy 

sources, first and foremost renewable energy.
The EU Commission Renewables Directive is a follow-up to the European Council decision 

from March, 2007. The proposal aims to establish an overall binding target of a 20% share of 
renewable energy sources in energy consumption in 2020 and an equally binding target of a 
10% share of renewable energy in the transport sector by 2020, as well as binding national 
targets by 2020 in line with the overall EU target of 20%.

The Commission proposal is welcome. Parliament has in several reports recently asked for an 
increase in the level of renewable energy in the EU energy mix, and even considered a 
binding target of  25%.
This opinion from ENVI is prepared under the provision of enhanced cooperation with the 
lead committee, ITRE. In agreement with the rapporteur in ITRE, the ENVI opinion will 
focus mainly on the proposed sustainability criteria for biofuels.

Bioenergy – part of the solution  
Like other renewable sources, bioenergy can make valuable contributions in climate 

mitigation and energy security. It has two decisive advantages. First, biomass is stored 
energy; like fossil fuels, it can be drawn on at any time. Second, biomass can produce all 
forms or carriers of energy for modern economies: electricity, gas, liquid fuels, and heat.  
Bio-energy provides rural jobs, and can increase profitability in the agriculture, food-
processing and forestry sectors. Biomass plantations can help to restore degraded lands and 
growing trees, shrubs or grasses can reverse damage to soils, with energy production and sales 
as a valuable bonus.

Bio-energy is at the same time inherently land-intensive and the associated environmental 
impacts are significant. Some key concerns relate to deforestation, loss of biodiversity, 
depletion of soil nutrients, and excessive use of water. Some positive environmental impacts 
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include restoration of degraded land, creation of complementary land use options, and 
synergies in the provision of fibre and other non-energy products. The modern concept of a 
bio-refinery is a highly efficient agro-industrial complex that creates multiple products—food, 
feed, fuel, fiber and more—thus maximizing the value of land resources and bio-based 
materials.
There are a range of technologies for efficient conversion of biomass, especially in the case of 
heat and power. Biomass used for these purposes is generally favoured because they are both 
more economically competitive and environmentally effective.

The fact that biomass can be more effectively used for heat and electricity production, does 
not rule out its use for transport fuels. GHG emissions from transport constitute a difficult 
challenge in the EU and are on the increase in most Member States. There is no way transport 
emissions can continue to increase, while, at the same time, the overall objective for the EU is 
to reduce GHG emissions to 2020 by 30% or more. Alternative ways have to be pursued, like:

- enhanced fuel efficiency , - increased efforts to develop electric vehicles, hybrids and 
plug-in hybrids and fuel cell cars run on hydrogen., - a modal shift, giving a boost to 
public transport, rail transport etc. and - the use of bio-fuels,

While alternatives like hydrogen, electricity and hybrids etc are promising, nobody can tell 
today which of the technologies at play that will present the most effective response to the 
energy and climate challenge. All options should be kept open.

Bio-fuels increasingly questioned
Only a few years ago bio-fuels were seen by some to be a panacea for a range of global 
energy, environment and rural development issues.  Today they are widely questioned, both 
from the point of view of the expected GHG savings but, as well, for a host of perceived 
adverse effects. Among them are fears that the intensification of bio-fuels production will 
increase pressures on soil, water and biodiversity. Concerns are also expressed that the 
expansion of bio-fuels production will negatively affect food security as well as accelerate the 
destruction of rainforests..

Currently, the amount of land devoted to growing bio-fuels is only 25 million hectares, or 
about 0,5 % of the 5 billion hectares of global agricultural land. With regard to food prices, 
there are a host of factors affecting them – like adverse weather conditions, reductions in 
grain stocks, trade restrictions, speculative investment in commodities, growing demand from 
emerging economies, higher oil prices leading to higher prices on agricultural inputs etc. The 
only discernable influence on food prices, related to bio-fuels so far, is the highly 
controversial corn for ethanol program in the US.

In assessing the availability of land for energy crops, it is generally assumed that food and 
feed requirements should be met first. But energy crops need not grow on arable land. Instead 
they can grow on degraded lands, thereby minimizing land use conflicts. In other cases, the 
same crop may result in multiple products—including food, feed, fuel, fibre and other 
categories. The provision of economic incentives for bio-energy crops should therefore be 
concentrated on degraded, abandoned, or marginal lands where possible, and should aim to 
encourage multiple products.

The fact that bio-fuels production up till now has not had an overall negative effect on food 
prices does not preclude it from causing such problems in the future, should bio-fuels 
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production reach much higher levels and/or move into sensitive regions. Furthermore, as the 
world faces dwindling and/or more costly supplies of fossil fuels - in combination with 
increasing population and changing diet - there will inevitably be more land pressures.

The potential tension between, on the one hand, increased bio-fuels production and, on the 
other hand, food production, biodiversity loss and deforestation have to be taken seriously.
Difficult trade-offs have to be made. A particular challenge will be to avoid contributing to 
further deforestation. The risk for displacement is obvious. For instance, when vegetable oils 
are increasingly used for bio-diesel, forest lands in the tropics present themselves as 
alternatives immediately. The only effective way to balance such pressures would be through 
some kind of a compensation scheme for “avoided deforestation”.

Major potential in tropical countries

Biomass crops grown in tropical and sub-tropical regions, in terms of energy per unit of land, 
are 4-6 times more productive on average than typical crops grown in temperate climates.
Tropical countries have been impacted negatively by the heavily-subsidized agricultural 
sectors in OECD countries. Agricultural reform could offer real opportunities, not least for the 
LDCs, to modernize their agricultural sectors, using bio-fuels as somewhat of a driver.

The underlying logic for North-South bio-energy trade arise mainly from the large differences 
in productivity and cost of production. It is therefore natural to recognize the huge potential 
for effective bio-fuels production offered by many African and Latin American countries.
Imports from these continents ought to be a favored alternative for the European Union, 
provided the production is guided by strict sustainability criteria. However, to develop a bio-
fuels industry most low-income countries are in great need of capacity building. The recent 
Commission Initiative, the Global Climate Change Alliance, should be a perfect instrument 
for this.

Cautious approach recommended
Being draftsman of this report therefore feels like a huge responsibility. The sustainability 
criteria for bio-fuels are urgently needed, at the same time immensely complex to develop. If 
done the right way, bio-fuels should be able to contribute positively to climate change 
mitigation and energy security. If not, the risk is obvious that the bio-fuels initiative could end 
in a big failure.  

We are presently in the early stages of bio-fuel developments. The policy pursued has to be 
closely integrated with the efforts for enhanced fuel efficiency as well as the development of 
electric vehicles, fuel-cells etc. Moreover, the policy must provide strong incentives for 
innovation in the way biomass is used.

While research efforts into the next generation of bio- fuels look promising, the problem is the 
time perspective. Most experts doubt that technologies based on ligno-cellulose will be 
commercially viable in a significant way within the next ten to fifteen years. If this prediction 
is right - and the EU would maintain the 10% binding target – bio-fuels production will 
expand rapidly, based primarily on agro-fuels. This could have serious implications for food 
security, for biodiversity as well as for the rate of rainforest destruction.

Because of all the unknowns – both with regard to technology developments but also to land 
use changes – there is a compelling argument for caution and a step-by-step approach. The 
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proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should not be to reach the 
target at all costs, rather to implement policies which result in a significant benefit for the 
climate..      

The Commission Proposal – a critical review
The Commission proposal on sustainability criteria for bio-fuels has its clear merits.
However, there is need for significant changes.

At the outset, an important point has to be made. By establishing the sustainability criteria, the 
EU is creating a premium market for transport fuels based on renewable energy. From this 
naturally follows, that the EU should have all the right to introduce specific demands on such 
fuels.

A further general comment concerns the fact that EU is not alone in making efforts to regulate 
the introduction of transport fuels based on renewable energy. The ultimate goal ought to be 
the adoption of sustainability criteria that are widely accepted internationally. The 
Commission is called upon to broaden the dialogue with other major actors, the objective 
being to reach as common an understanding as possible.

Revise the binding target
When the target was first agreed upon by the European Council it was conditional. The three 
conditions set were:1) the establishment of the sustainability criteria, 2) the commercial 
availability of second generation bio-fuels, and  3) the amendment of the Fuel Quality 
Directive.
When taking stock of recent scientific reports the uncertainties linked to the expansion of bio-
fuels are many. This is the background why both the EEA Scientific Committee as well as the 
JRC went as far as recommending a suspension of the 10% target.
Major questionmarks concern the commercial availability of second generation bio-fuels and 
the direct as well as indirect land use effects of bio-fuels production. Given the many 
unknowns today, the responsible way forward seems to be to reverse the decision about the 
10% renewable target and, instead, go for a lower target – like 8 % - and undertake regular 
reviews of the whole policy, including the target.   

Introduce sustainable categories of renewable energy
The purpose of the Directive is to promote renewable energy. To reach the 20% target, 
everything possible should be done to facilitate the rules and regulations pertaining to 
renewables production, including access to the grid and simplified administrative procedures.  
Planning rules need to be made more flexible, not least for such types of renewable energy 
projects that a priori can be defined as sustainable.

Expand the sustainability criteria to biomass for energy
The need is strong for sustainability criteria guiding bio-fuels production. However, it is not 
logical to single out only one part of the use of biomass for energy purposes from the rest. It is 
therefore proposed to extend the sustainability criteria to all uses of biomass for energy.

Criteria for GHG savings
The proposed GHG saving of 35% is, in the opinion of your draftsman, too little ambitious.
By setting such a low target, the majority of biofuels in the market today will qualify, with a 
risk of locking production into inefficient production with limited climate benefits and 
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potential large in-direct land use effects. Moreover, with a GHG threshold of only 35%, the 
significant potential for efficient bio-fuels production in the tropics is being downplayed.
Lastly, but not the least, no real incentive for innovation and GHG performance improvement 
is offered in the Commission proposal.

In order for future biofuels to deliver more in terms of climate benefits the proposal of your 
draftsman is a GHG saving threshold of 50% from the entry into force. In addition, in order to 
give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport (including also 
electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in Member States 
should be proportional to the GHG saving.

Criteria for "No-go areas"
The Commission proposal excludes certain types of land for the production of bio-fuels – in

the form of “no-go” areas - like undisturbed forests, areas designated for nature protection, 
highly bio-diverse grassland etc. This is positive. However, the proposed list of “no-go” areas 
does omit certain sensitive areas and ought to be complemented, for instance by adopting the 
High Conservation Value Land categories.
The Commission proposal paints the world too much in black and white with regard to land 
use.. Land areas are either open to full production or prohibited for use. In European forests, 
as well as in tropical forests, sustainable management ought to be possible, so that limited 
amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable way.             
Social criteria
Social criteria were not included in the Commission proposal, one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal of this report is 
for the Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range 
of social impacts of the increased demand and use of bio-fuels.

Methodology for calculation of GHG savings  
The called-for GHG saving is calculated through a LCA methodology, described in annex VII.
The methodology is in principle sound and sufficiently flexible to allow for adjustments after 
the Directive has been agreed upon.

Specific default values are suggested for the cultivation, production and transport of bio-fuels 
- as well as for land use changes - to be used as reference points. The generalized way by 
which the default values are established must be questioned - in relation to land use and land 
use change, but, as well, to cultivation. The logic of the Commission proposal seems to be 
that a certain type of land use, like cultivating grasslands, will lead to the same GHG savings 
and/or the same carbon losses,  regardless of where production takes place. But grasslands 
differ in the amount of carbon stored, and hence cannot be described through a single default 
value. Only in Brazil, there are an estimated ten different types of grasslands (cerrados) with 
different characteristics.
Considering that the whole science around bio-fuels production is enormously complex, in 
particular when it comes to the potentially large effects of direct and indirect land use 
changes, there is need for a more regional approach.

In particular with regard to emissions from land use change a superior methodology is 
proposed, drawing upon work by the IPCC which provides specific default values for 
different regions. There are strong reasons to make use of the IPCC methodology. It provides 
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more flexibility and is likely to meet with broad approval since it is already being used 
widely.  

The role of soil carbon needs to be accounted for more explicitly. Some production, based in 
particular on perennial crops, will increase the carbon stored in soils and can thus help turn 
degraded or marginal land into productive land.
In the methodology the Commission has left out potential GHG emissions from indirect land 
use change, like when the production of bio-fuels leads to displacement of previously grown  
food crops on-to other lands. Such effects are by many experts considered to be significant.
However, no global model exists to provide us with precise estimates of the scale of such 
effects. It appears essential to complement the LCA methodology with an estimate for such 
effects. One possibility, developed by the OKO-Institut, would be to use a so-called risk 
adder, i e a penalty for the expected indirect land use changes that is added to the GHG 
emissions calculations for the production of biofuels on arable land.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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) În special, pe lângă progresele în ceea 
ce priveşte eficienţa energetică, 
intensificarea utilizării energiei obţinute 
din biomasă constituie un instrument
eficient 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, de asemenea, să influenţeze piaţa 
combustibililor pentru transport.

Or. en
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Amendamentul 2

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 ar fi un obiectiv 
corespunzător, 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% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile au devenit din ce în 
ce mai puternice, în cazul obiectivului de 
10% privind energia regenerabilă utilizată 
în transporturi există din ce în ce mai 
multe dubii.

Or. en

Amendamentul 3

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 

(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 
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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.

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, în 
primul rând culturile ligno-celulozice, 
pare puţin probabil înainte de 2020, riscul 
ca agrocombustibilii să domine complet 
piaţa este evident, o evoluţie care ar putea 
avea consecinţe neprevăzute asupra 
securităţii alimentare, biodiversităţii, 
despăduririlor etc.

Or. en

Amendamentul 4

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 

(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 biocombustibili în prezent 
necesită o abordare mai prudentă decât 
cea preconizată până acum. Drept 
urmare, obiectivul obligatoriu de 10% ar 
trebui reanalizat.
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obligativitatea obiectivului până la data la 
care biocombustibilii de a doua generaţie 
vor deveni disponibili în comerţ.

Or. en

Amendamentul 5

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. Obiectivele, alături 
de cadrul general al politicilor şi, nu în 
ultimul rând, de metoda de calcul a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
seră, ar trebui supuse periodic 
reexaminărilor.

Or. en

Amendamentul 6

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 

(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. Deoarece combustibilii pentru 
transport pot face cu uşurinţă obiectul 
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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, 
de securitate energetică împreună cu alte 
aspecte.

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 
regenerabilă utilizată în transporturi
numai pe baza producţiei interne, 
potenţialul mult mai mare din zonele 
tropicale pentru o producţie eficientă de 
biocombustibili şi interesul pentru 
reducerea la minimum a emisiilor de gaze 
cu efect de seră sunt argumente în 
favoarea realizării acestui obiectiv în 
mare parte prin intermediul importurilor.
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. en

Amendamentul 7

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 

(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 
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încorporate le aduc reţelei. încorporate le aduc reţelei, asigurându-se 
folosirea la maximum a capacităţii de 
producţie.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producţia de biocombustibili ar trebui 
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.

(34) Producţia de biocombustibili, precum 
şi alte surse de energie regenerabilă, ar 
trebui să fie durabile 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. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili şi alte 
biolichide şi cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili şi alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
naţionale, ar trebui conservate. Mai mult, 
consumatorii din cadrul Comunităţii ar 
considera inacceptabil din punct de vedere 

(39) Stimulentele prevăzute de prezenta 
directivă pentru biocombustibili şi alte 
biolichide şi cererea din ce în ce mai mare 
la nivel mondial de biocombustibili şi alte 
biolichide nu ar trebui să aibă ca efect 
încurajarea distrugerii terenurilor 
biodiverse. Aceste resurse epuizabile, a 
căror valoare pentru întreaga omenire este 
recunoscută prin diferite instrumente 
internaţionale, ar trebui conservate. Mai 
mult, consumatorii din cadrul Comunităţii 
ar considera inacceptabil din punct de 
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moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili şi de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii şi alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse. Criteriile alese consideră că un 
teren este biodivers atunci când nu este 
perturbat de o activitate umană 
semnificativă (conform definiţiei utilizate 
de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Alimentaţie şi Agricultură, de Comisia 
Economică pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi de Conferinţa 
ministerială privind protecţia pădurilor în 
Europa) sau atunci când este protejat prin 
legi naţionale în scopul protejării naturii. 
Mai mult, având în vedere natura foarte 
biodiversificată a anumitor păşuni, este de 
asemenea necesar ca biocombustibilii 
proveniţi din materii prime cultivate pe 
astfel de terenuri să nu fie luaţi în 
considerare în cadrul stimulentelor 
prevăzute de prezenta directivă. Comisia ar 
trebui să stabilească criterii şi/sau limite 
geografice adecvate în scopul definirii unor 
astfel de păşuni bogate în biodiversitate, în 
conformitate cu cele mai bune dovezi 
ştiinţifice disponibile şi cu normele 
internaţionale relevante.

vedere moral ca intensificarea utilizării de 
biocombustibili şi de alte biolichide să aibă 
drept efect distrugerea unor terenuri 
biodiverse. Din aceste motive, este necesar 
să se stabilească criterii care să asigure că 
biocombustibilii şi alte biolichide pot 
beneficia de stimulente numai atunci când 
se poate garanta că nu provin din terenuri 
biodiverse şi că extracţia materiilor prime 
nu a afectat biodiversitatea. Criteriile 
alese consideră că o pădure este biodiversă
atunci când nu este perturbat de o activitate 
umană semnificativă (conform definiţiei 
utilizate de Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, de 
Comisia Economică pentru Europa a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de 
Conferinţa ministerială privind protecţia 
pădurilor în Europa) sau atunci când este 
protejat prin legi naţionale în scopul 
protejării naturii. Mai mult, având în 
vedere natura foarte biodiversificată a 
anumitor păşuni, este de asemenea necesar 
ca biocombustibilii proveniţi din materii 
prime cultivate pe astfel de terenuri să nu 
fie luaţi în considerare în cadrul 
stimulentelor prevăzute de prezenta 
directivă dacă sunt recoltate într-un mod 
care dăunează biodiversităţii. Comisia ar 
trebui să stabilească criterii şi/sau limite 
geografice adecvate în scopul definirii unor 
astfel de păşuni bogate în biodiversitate, în 
conformitate cu cele mai bune dovezi 
ştiinţifice disponibile şi cu normele 
internaţionale relevante. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Deşi energia obţinută din biomasă 
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nu ar trebui produsă din materii prime 
care provin de pe terenuri bogate în 
biodiversitate sau de pe terenuri cu 
rezerve mari de carbon, cum ar fi pădurile 
neafectate de activitate umană 
semnificativă şi/sau zonele împădurite în 
permanenţă, presiunea asupra pădurilor 
naturale ar putea fi oricum mare, ca o 
consecinţă neprevăzută a creşterii 
producţiei de biocombustibili. De 
exemplu, atunci când creşte cererea de 
uleiuri vegetale, ca urmare a creşterii 
cererii de biomotorină, o posibilă 
consecinţă ar putea fi despădurirea 
terenurilor în scopul producerii de 
seminţe de soia sau de ulei de palmier. În 
anumite cazuri, astfel de despăduriri pot 
avea loc chiar dacă acest lucru este ilegal 
conform reglementărilor naţionale şi 
internaţionale. Mai mult, presiunile de 
diferite feluri asupra terenurilor sunt o 
consecinţă inevitabilă a creşterii ponderii 
şi anvergurii oricărei activităţi a cărei 
principală resursă este terenul. Cu toate 
acestea, este important ca UE să ofere 
stimulente pentru a minimaliza riscul 
unor astfel de consecinţe; promovarea 
programelor de protecţie a pădurilor 
tropicale, cum ar fi compensaţiile pentru 
„despăduririle evitate”, ar trebui să fie, în 
special, o prioritate majoră pentru UE.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În cazul în care biocombustibilii şi alte 
biolichide se obţin din materii prime 
produse în UE, aceştia ar trebui să respecte 
şi cerinţele ecologice ale UE privind 
agricultura. Aplicarea acestor criterii la 

(40) În cazul în care biocombustibilii şi alte 
biolichide se obţin din materii prime 
produse în UE, aceştia ar trebui să respecte 
şi cerinţele ecologice ale UE privind 
agricultura. Aplicarea acestor criterii la 
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importurile din ţări terţe nu este fezabilă 
din punct de vedere administrativ şi tehnic.

importurile din ţări terţe nu este fezabilă 
din punct de vedere administrativ şi tehnic. 
În plus, statele membre sunt încurajate să 
analizeze în ce măsură integrarea unor 
noi tipuri de culturi ligno-celulozice în 
peisajul agricol poate contribui la 
promovarea unor îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte legislaţia în domeniul mediului, 
altele decât cele menţionate în mod 
explicit de normele de eco-condiţionalitate 
din cadrul politicii agricole comune, cum 
ar fi, în ceea ce priveşte protecţia calităţii 
apelor subterane şi a apelor de suprafaţă, 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Cerinţele pentru un sistem de 
durabilitate a utilizărilor energetice ale 
biomasei, în afară de biolichide şi 
biocombustibili, ar trebui analizate de 
Comisie până în anul 2010, luând în 
considerare necesitatea gestionării durabile 
a resurselor de biomasă.

(47) Cerinţele pentru un sistem de 
durabilitate a utilizărilor energetice ale 
biomasei, în afară de biolichide şi 
biocombustibili, ar trebui analizate de 
Comisie până în anul 2009, luând în 
considerare necesitatea gestionării durabile 
a tuturor resurselor de biomasă. Într-un 
final, aici trebuie să fie incluse şi
practicile agricole. 

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 14

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 –
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.

(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 de origine 
nealimentară şi material ligno-celulozic –
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. 

Or. en

Amendamentul 15

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 de 20% a energiei din resurse 
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate şi a unei ponderi 
de 8% a energiei regenerabile utilizată 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 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 16

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 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 energia din surse regenerabile şi în 
special pentru energia obţinută din 
biomasă.

Or. en
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Justificare

The scope of the sustainability criteria should be expanded beyond biofuels, which is a  small 
part of renewable energy, to cover sustainable categories of renewable energy as well as all 
biomass use for energy.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „teren cu valoare de conservare 
ridicată” înseamnă:
- zone care conţin concentraţii de o 
semnificaţie globală, regională sau 
naţională de elemente ale biodiversităţii 
(de exemplu endemism, specii pe cale de 
dispariţie, refugii); 
- suprafeţe vaste de peisaj de o 
semnificaţie globală, regională sau 
naţională, pe care există, sub formă 
naturală de distribuţie şi abundenţă, 
populaţii viabile de toate sau aproape 
toate speciile care se găsesc acolo în mod 
natural;
- zone care se află în cadrul unor 
ecosisteme rare, ameninţate sau pe cale de 
dispariţie sau care conţin astfel de 
ecosisteme; 
- zone care oferă principalele binefaceri 
ale naturii în situaţii critice (de exemplu 
protecţia bazinelor hidrografice, 
combaterea eroziunilor); 
- zone care au un rol esenţial în 
satisfacerea nevoilor de bază ale 
comunităţilor locale (de exemplu 
subzistenţa, sănătatea); 
- zone care au un rol decisiv pentru 
identitatea culturală tradiţională a 
comunităţilor locale (zone cu semnificaţie 
culturală, ecologică, economică sau 
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religioasă, identificate în colaborare cu 
astfel de comunităţi locale); 

Or. en

Justificare

A definition of High Conservation Value land is needed for Article 15.3. The High 
Conservation Value framework was originally developed by Forest Stewardship Council (now 
included in the FSC certification scheme) and provides a robust framework for identifying 
lands of high conservation value that may or may not be protected under national legislation 
or international conventions.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 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 
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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 de 36 
% din volum;

(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 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.

Or. en

Justificare

These definitions are found in Directive 2003/30/EC. However, since that directive will be 
repealed from 2012 it is essential to include them in the RES directive.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Obiectivul final este eliminarea 
progresivă a emisiilor de gaze cu efect de 
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seră produse la utilizarea combustibililor 
fosili în cadrul UE până la 1 ianuarie 
2050.

Or. en

Justificare

In order to combat climate change emissions from fossil fuels within the EU has to come 
down to close to zero in the future.

Amendamentul 20

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 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.

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

Because of all the unknowns with regard to the effects of rapidly increasing biofuels 
production, based on agro-fuels, there is a compelling argument for caution and a step-by-
step approach. The proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should 
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not be to reach the target at all costs, rather to implement policies with a significant benefit 
for the climate. A sensible approach, therefore, would be to lower the target and develop a 
policy based on regular reviews – “learn by doing” - both with regard to the overall 
objectives and the policy framework and methodology.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până cel târziu la 1 ianuarie 2010, 
Comisia prezintă Consiliului şi 
Parlamentului European o carte albă 
unică ce stabileşte o listă amănunţită a 
tuturor măsurilor legislative relevante 
necesare pentru punerea în aplicare a 
obiectivului fixat la alineatul (-1).

Or. en

Justificare

The legislative work is often fragmented. Having a single document, prepared by the 
Commission, that outlines all necessary legislation in order to achieve the target of 
progressive elimination of GHG emissions from fossil fuel use within the European Union 
would be very useful and would make the legislative work in connection to climate change 
mitigation much more transparent and clear.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Categorii durabile de energie 

regenerabilă
(1) În sensul prezentei directive, proiectele 
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din domeniul energiei regenerabile sunt 
considerate durabile din punct de vedere 
ecologic dacă îndeplinesc prevederile 
prezentului articol. 
(2) Sub rezerva normelor şi 
reglementărilor naţionale de planificare 
care vizează punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei directive, 
următoarele categorii de energie 
regenerabilă sunt considerate compatibile 
cu prezentul articol:
(a) toate formele de energie electrică 
fotovoltaică, cu excepţia cazului în care 
statele membre stabilesc o limită maximă 
a cărei depăşire necesită realizarea unui 
studiu de impact asupra mediului; această 
limită nu poate fi mai mică de 1MW 
pentru toate unităţile unei cereri unice de 
planificare;
(b) energia electrică produsă de turbine 
eoliene, sub rezerva prevederilor de la 
articolul 5;
(c) centralele solare cu concentrarea 
radiaţiei solare, de mari dimensiuni, cu 
condiţia să nu fie situate pe terenuri 
arabile productive în prezent; totuşi, 
statele membre pot solicita realizarea 
unor studii de impact asupra mediului în 
cazul centralelor care depăşesc 5MW, în 
zonele sensibile enumerate în prezentul 
articol şi pe insulele de mici dimensiuni;
(d) centralele termoelectrice care folosesc 
orice tip de biomasă, cu o capacitate mai 
mică de 5MW;
(e) toate tipurile de energie electrică 
produsă pe bază de combustibili nefosili 
în cadrul exploataţiilor, sub rezerva 
articolelor 12 şi 14;

(f) conversia la scară industrială a CO2 în 
combustibil prin intermediul algelor sau o 
tehnologie comparabilă, în mod deosebit 
în cazul în care aceasta este parte 
integrantă a unui plan de captare, 
utilizare şi stocare a carbonului de către o 
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centrală producătoare de energie electrică 
obţinută pe bază de combustibili fosili sau 
de către o centrală industrială mare 
consumatoare de energie electrică.
Noile tehnologii din domeniul energiei 
regenerabile care nu au fost verificate la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive şi în cazul cărora se poate dovedi 
că îndeplinesc criteriile menţionate în 
prezentul articol pot fi incluse provizoriu 
în prezentul alineat, în conformitate cu 
procedura menţionată la articolul 21 
alineatul (2), în aşteptarea revizuirii 
prezentei directive.
(3) Orice centrală sau proiect care nu 
îndeplineşte criteriile stabilite la alineatul 
(2) poate totuşi fi considerată conformă 
cu prevederile prezentului articol şi cu 
cele ale articolului 15, dacă sunt supuse 
unui studiu de impact asupra mediului 
care să confirme că respectă dispoziţiile 
prezentului articol.
(4) În conformitate cu prevederile 
articolului 12 alineatul (5), Comisia 
propune măsuri legislative privind 
randamentul conversiei energetice în 
cazul combustibililor produşi în 
conformitate cu articolul 15, în vederea 
utilizării în sectorul transporturilor.
Statele membre pot desemna anumite 
părţi ale teritoriului lor, cum ar fi 
parcurile naţionale sau regionale, zone 
bogate în biodiversitate, zone de migraţie 
a păsărilor, zone de o frumuseţe naturală 
deosebită sau peisaje aparţinând 
patrimoniului naţional, zone care intră 
sub incidenţa Directivei privind habitatele 
şi/sau a altor reglementări internaţionale 
relevante privind biodiversitatea, care pot 
fi exceptate de la punerea în aplicare a 
acestui articol, fie în ceea ce priveşte 
producerea oricărui tip de energie, fie în 
ceea ce priveşte anumite tehnologii de 
energie regenerabilă.

Or. en
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Justificare

In the Commission's proposal its treatment of the sustainability criteria is almost entirely 
negative, characterised as establishing "no-go areas".  This new Article attempts to redress 
this negative balance by highlighting those renewable technologies which, subject to certain 
conditions as to scale and location, do not raise any significant sustainability issues, thus 
reversing the burden of proof in certain Member States. The draft is not intended to be a 
definitive list and explicitly allows technologies, whether existing or future, that meet the 
same level of sustainability, to be "fast-tracked" for planning and investment purposes.  

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili şi alte biolichide

Criterii de durabilitate pentru energia 
produsă din biomasă

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

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) Indiferent dacă materiile prime au fost 
cultivate pe teritoriul Comunităţii sau în 
afara acestuia, energia produsă 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) - (7):

Or. en

Justificare

The text should be clear with regard to the application of the criteria.
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

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%.

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,
produsă de instalaţii aflate în exploatare în 
ianuarie 2008, primul paragraf se aplică de 
la 1 ianuarie 2015.

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. No real incentive for innovation and 
GHG performance improvement is offered by having 35%. In order for future biofuels to 
deliver more in terms of climate benefits the proposal is a GHG saving threshold of 50% from 
the entry into force of this Directive. Considering that the ambition is raised, production 
facilities already in place should get a bit more time to adapt (2015 instead of 2013).

Amendamentul 26

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 

(3) Energia produsă din biomasă care este 
luată în considerare în scopurile 
menţionate la alineatul (1) nu se obţine din 
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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:

materii prime ce provin de pe terenuri 
bogate în biodiversitate, cu excepţia 
cazului în care se furnizează dovezi care 
arată că materiile prime în cauză sunt 
obţinute prin practici de gestionare 
durabilă şi că producerea şi extragerea 
lor nu a dăunat biodiversităţii şi/sau că 
structura şi procesele speciilor naturale 
vor fi restabilite în urma unei intervenţii. 
Sunt incluse aici terenuri care în 
noiembrie 2005 sau după această dată 
deţineau unul din următoarele statute, 
indiferent dacă acest statut mai este valabil 
sau nu:

(-a) teren cu valoare de conservare 
ridicată;

Or. en

Justificare

The proposed list of “no-go” areas omits certain sensitive areas and ought to be 
complemented, for instance by adopting the High Conservation Value Land categories. In the 
original proposal land areas are either open to full production of bio-fuels or they are 
prohibited for use. In Europe, as well as elsewhere, sustainable management ought to be 
possible, so that limited amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Amendamentul 27

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 28

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) Energia produsă 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, cu excepţia cazului 
în care se aduc dovezi care arată că 
materiile prime în cauză provin din 
fluxuri de deşeuri, reziduuri lemnoase sau 
sunt obţinute prin practici de gestionare 
durabilă. Sunt incluse aici terenuri care în 
noiembrie 2005 reprezentau una din 
următoarele şi care nu mai deţin acest 
statut:

Or. en

Justificare

In the original proposal land areas are either open to full production of bio-fuels or they are 
prohibited for use. In Europe, as well as elsewhere, sustainable management ought to be 
possible, so that limited amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Amendamentul 29

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 noiembrie 2005.

Or. en



PE406.140v01-00 30/52 PA\723926RO.doc

RO

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia, în colaborare cu alte 
autorităţi relevante din statele membre şi 
din ţări terţe, stabileşte limitele geografice 
ale zonelor care intră sub incidenţa 
alineatelor (3) şi (4). 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). 

Or. en

Justificare

The Commission should be made responsible for presenting the geographic ranges of the "no-
go" areas as it would ease the burden of proving compliance with the criteria for economic 
operators and, in particular, small scale producers.

Amendamentul 31

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 

(5) Materiile prime agricole cultivate în 
Comunitate şi utilizate pentru producţia de 
energie din biomasă 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 
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alineatul (1) din respectivul regulament. alineatul (1) din respectivul regulament.

Or. en

Amendamentul 32

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.

(7) Comisia transmite un raport cu privire 
la orice cerinţe suplimentare pentru un 
sistem de durabilitate aferent utilizărilor 
energetice ale biomasei, cu excepţia 
biocombustibililor şi a altor biolichide, 
până cel târziu la 31 decembrie 2009. 
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

Amendamentul 33

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 următoarelor:
(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.
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Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Din doi în doi ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport privind impactul, din punct de 
vedere al durabilităţii sociale în UE şi în 
ţări terţe, al creşterii cererii de 
biocombustibili, precum şi impactul 
politicii UE în materie de biocombustibili 
asupra disponibilităţii produselor 
alimentare în ţările exportatoare, asupra 
posibilităţii populaţiei din ţările în curs de 
dezvoltare da a-şi permite aceste produse 
alimentare şi asupra altor aspecte mai 
generale legate de dezvoltare. Primul 
raport se prezintă în anul 2012. Raportul 
abordează problema respectării 
drepturilor de utilizare a terenurilor. 
Raportul precizează, pentru fiecare ţară 
care reprezintă o sursă importantă de 
materii prime pentru biocombustibilul 
consumat în UE, dacă ţara respectivă a 
ratificat şi a pus în aplicare toate 
convenţiile Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii enumerate în continuare:
(i) Convenţia privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (nr. 138);
(ii) Convenţia privind interzicerea celor 
mai grave forme ale muncii copiilor şi 
acţiunea imediată în vederea eliminării 
lor (nr. 182);
(iii) Convenţia privind abolirea muncii 
forţate (nr. 105);
(iv) Convenţia privind munca forţată sau 
obligatorie (nr. 29);
(v) Convenţia privind egalitatea de 
remunerare a mâinii de lucru masculină 
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şi a mâinii de lucru feminină pentru o 
muncă de valoare egală (nr. 100);
(vi) Convenţia privind discriminarea în 
domeniul ocupării forţei de muncă şi 
exercitării profesiei (nr. 111);
(vii) Convenţia privind privind libertatea 
sindicală şi protecţia dreptului sindical 
(nr. 87);
(vii) Convenţia privind privind aplicarea 
principiului dreptului de organizare şi 
negociere colectivă (nr. 98);
Comisia propune, după caz, luarea de 
măsuri corective.

Justificare

Social criteria were not included in the Commission proposal, one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal is for the 
Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range of 
social impacts of the increased demand and use of bio-fuels. If necessary, the Commission 
should propose corrective action based on the reports.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care biocombustibilii şi alte 
biolichide se iau în considerare în 
scopurile menţionate la articolul 15 
alineatul (1), statele membre solicită 
operatorilor economici să demonstreze că 
au fost îndeplinite criteriile de durabilitate 
ecologică stabile la articolul 15. În acest 
sens, statele membre solicită operatorilor 
economici să utilizeze un sistem de 
echilibrare a masei în condiţiile următoare:

(1) În cazul în care energia produsă din 
biomasă se ia în considerare în scopurile 
menţionate la articolul 15 alineatul (1), 
statele membre solicită operatorilor 
economici să demonstreze că au fost 
îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite
la articolul 15. În acest sens, statele 
membre solicită operatorilor economici să 
utilizeze un sistem de echilibrare a masei în 
condiţiile următoare:

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) loturile de materii prime sau 
biocombustibil cu caracteristici de 
durabilitate diferite pot fi amestecate;

(a) loturile de materii prime sau 
biocombustibil cu caracteristici de 
durabilitate diferite pot fi amestecate, cu 
condiţia ca toate loturile să respecte 
criteriile de durabilitate menţionate la 
articolul 15;

Or. en

Justificare

All consignments should meet the criteria, otherwise there is an obvious risk that biofuels and 
bioliquids with a low GHG performance are simply mixed with high performing biofuels and 
bioliquids and thereby pass the criteria.   

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În raportul sau din 2009, Comisia 
propune în continuare un sistem de 
verificare a respectării criteriilor de 
durabilitate menţionate la articolul 15, 
pentru toate tipurile de energie produsă 
din biomasă.

Or. en

Justificare

While the criteria is proposed to be extended from biofuels to all energy uses of biomass, a 
robust methodology for verification of compliance is missing for other energy uses of biomass 
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than biofuels. In a report in 2009 the Commission should therefore present such an extension.

Amendamentul 38

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 Consiliului 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 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 Consiliului 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.

Or. en

Amendamentul 39

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 

(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. În ceea ce priveşte 
valorile tipice şi implicite pentru 
activitatea de cultivare, Comisia prezintă 
până la 31 decembrie 2010 o nouă listă de 
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neesenţiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

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 se folosesc 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).

Or. en

Justificare

Specific default values are suggested for the cultivation, but they are very generalized (global 
averages) and are very far from reflecting the large physical variations. Emissions from 
cultivation may differ widely between regions and climate condition. In addition, measuring 
actual emissions from cultivation is difficult and very costly. Together with emissions from 
land use change it is the most difficult part for which to establish any typical or default 
values. It is therefore of large importance that the Commission presents regionalized values 
for production that more accurately reflect regional differences. Otherwise there is a large 
risk that the Directive will force economic operators to spend large resources on 
measurements and also negatively affect all small producers that may not have such 
resources.

Amendamentul 40

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 80% din valorile 
pentru procesele de producţie.

Or. en
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Justificare

Default values should be set according to a consistent rule. The approach by the Commission 
in their proposal has been to deduct 40% from the typical values for processing. If this is 
restrictive or not entirely depends on the variability. In some cases it is likely to be very 
restrictive and in other cases not restrictive at all.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziţii specifice referitoare la 
biocombustibili

Dispoziţii specifice referitoare la 
promovarea utilizării energiei 
regenerabile în transporturi

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se oferă informaţii cu privire la 
disponibilitatea biocombustibililor şi a 
altor combustibili regenerabili pentru 
transport. Pentru procentajele 
biocombustibililor amestecaţi în derivaţi 
din uleiuri minerale, care depăşesc limita 
volumetrică de 10%, statele membre 
impun indicarea acestui fapt la punctele de 
vânzare:

(1) Statele membre se asigură că publicului 
i se oferă informaţii detaliate cu privire la 
disponibilitatea şi avantajele ecologice ale 
tutror surselor de energie regenerabilă 
pentru transport. Atunci când procentajele 
biocombustibililor amestecaţi în derivaţi 
din uleiuri minerale depăşesc 10% din 
volum, statele membre impun indicarea 
acestui fapt la punctele de vânzare:

Or. en
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Justificare

Information should be made available not only with regard to biofuels, but for all types of 
renewable energy for transport.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre denumesc „benzină 
EuroBio” şi „motorină EuroBio” benzina 
şi motorina obţinute prin hidrotratarea 
uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale 
sau din uleiuri de piroliză produse din 
orice tip de biomasă şi care, din punct de 
vedere chimic şi al performanţei nu se 
deosebesc cu nimic de benzina şi 
motorina produse din combustibili fosili 
sau sunt superioare acestora, cu condiţia 
ca procentul de biocombustibili din totalul 
de combustibil să fie de 50% sau mai 
mare şi hidrogenul utilizat să nu fie 
obţinut din combustibili fosili.  

Or. en

Justificare

As is well-known from the introduction of lead-free petrol in the 1980s and 1990s and 
subsequent market research by the oil companies and fuel retailers, consumers respond well 
and rapidly to the introduction of "green" fuels. This paragraph is designed to provide a big 
consumer demand boost to the best and most sustainable of the alternatives to fossil fuels, 
while recognizing that it will take time for the fuel manufacturers to scale production up to 
the fully "green" standard, blends of 50-100% of non-fossil fuels.  
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Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre denumesc „amestec 
de benzină EuroBio” şi „amestec de 
motorină EuroBio” orice amestec de 
benzină sau motorină menţionat la 
alineatul (1a), care conţine un procent de 
biocombustibili mai mare de 10%, dar mai 
mic de 50%. Procentul de biocombustibili 
utilizaţi în sensul prezentului alineat 
creşte conform cu cel menţionat la 
articolul 15 alineatul (2).   

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificaţiile prevăzute în 
anexa V este pusă la dispoziţie până la 31 
decembrie 2010 în toate staţiile de benzină 
cu mai mult de două pompe care vând 
motorină.

eliminat

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că motorina 
care respectă specificaţiile prevăzute în 

eliminat
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anexa VI sau altă motorină cu un 
conţinut volumetric de cel puţin 5% este 
pusă la dispoziţie până la 31 decembrie 
2014 în toate staţiile de benzină cu mai 
mult de două pompe care vând motorină.

Or. en

Amendamentul 47

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. en

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Orice mecanism de sprijin pentru 
producţia şi utilizarea/consumul la scară 
mare de energie regenerabilă în 
transporturi, inclusiv stimulentele 
financiare, stabilit de statele membre este 
proporţional cu reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Cercetarea şi 
dezvoltarea în domeniul energiei 
regenerabile utilizate în transporturi, 
precum şi crearea unor sisteme durabile 
de transport, sunt promovate intensiv atât 
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la nivelul statelor membre, cât şi la nivel 
comunitar şi pot primi sprijin 
suplimentar.

Justificare

In order to give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport 
(including also electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in 
Member States should be proportional to the GHG saving.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În primul lor raport, statele membre 
declară dacă intenţionează:

(3) În primul lor raport, statele membre 
declară dacă şi până când intenţionează:

Or. en

Amendamentul 50

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 şi sociale 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;

Or. en



PE406.140v01-00 42/52 PA\723926RO.doc

RO

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul strategiei UE privind 
biocombustibilii asupra disponibilităţii 
produselor alimentare în ţările 
exportatoare, capacitatea populaţiilor din 
ţările în curs de dezvoltare de a-şi permite 
aceste produse alimentare, precum şi alte 
aspecte mai cuprinzătoare referitoare la 
dezvoltare; şi 

(c) impactul strategiei UE privind energia 
produsă din biomasă asupra securităţii 
alimentare în ţările in curs de dezvoltare, 
inclusiv posibilele consecinţe asupra 
ţărilor cu venituri mici şi deficit alimentar 
şi asupra ţărilor cel mai puţin dezvoltate, 
disponibilitatea produselor alimentare şi 
accesul la acestea în ţările exportatoare, 
precum şi alte aspecte mai cuprinzătoare 
referitoare la dezvoltare; and

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biomotorină (ester metilic produs din ulei 
vegetal sau animal, de calitatea motorinei, 
în vederea utilizării ca biocombustibil)

FAME (ester metilic produs din ulei 
vegetal sau animal, de calitatea motorinei, 
în vederea utilizării ca biocombustibil)

Or. en

Justificare
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) is only one form of "biodiesel" and so should not be 
favoured to the exclusion of all others for the purposes of EU legislation.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat
termochimic cu hidrogen)

Ulei vegetal şi grăsimi animale 
hidrotratate (ulei vegetal şi grăsimi 
animale tratate termochimic cu hidrogen)

Or. en

Justificare

"green petrol" and "green diesel" for the purposes of Article 18 can be produced from a 
number of processes, including the treatment of animal and vegetable oils with hydrogen 
(hydrotreated in the amendment), the Fischer-Tropsch treatment of biomass and from refining 
pyrolysis oil from biomass.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Benzină Benzină obţinută din combustibili fosili

Or. en

Justificare

The source of this petrol should be made clear.
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Amendamentul 55

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Motorină Motorină obţinută din combustibili fosili

Or. en

Justificare

The source of this diesel should be made clear.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Anexa III – rândul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Păcură obţinută din combustibili fosili

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. en

Justificare

These standards should be set by CEN.
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Amendamentul 58

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. en

Justificare

These standards should be set by CEN.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 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, 
unde

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  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
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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 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.

In the methodology the Commission has left out potential GHG emissions from indirect land
use change, like when the production of bio-fuels leads to displacement of previous activity on 
other lands. Such effects are by some experts considered to be more significant than emissions 
from direct land use change.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 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 20 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 1/20 x 
1/P, 

unde unde
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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 
biocombustibil);

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 carbon 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;

CSA = cantitatea de cărbune per unitate de 
suprafaţă aferentă utilizării terenului real

CSA = cantitatea de carbon per unitate de 
suprafaţă aferentă utilizării terenului real

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);

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

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 biocombustibil sau alt 
biolichid per unitate de suprafaţă într-un 
an).

În condiţiile în care o parte semnificativă 
din schimbul de carbon între sol şi 
atmosferă are loc sub formă de CH4, acest 
lucru ar trebui luat în considerare, 
modificându-se calculul pentru partea 
respectivă. În acest sens, masa moleculară 
a CO2 ar trebui înlocuită cu cea a CH4 
(MWCH4) şi înmulţită cu echivalentul în 
CO2 al CH4, menţionat la punctul 5 
(MWCH4 = masa moleculară a metanului 
= 16, 043 g/mol).

Or. en



PE406.140v01-00 48/52 PA\723926RO.doc

RO

Justificare

Methane is a very strong green house gas, 23 times stronger than CO2. Where methane 
emissions corresponds to a large part of the total GHG emissions caused by land use change, 
these emissions should be taken into account.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 8

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), pentru CSR şi 
CSA se pot utiliza valorile prezentate de 
către IPCC în cadrul orientărilor pentru 
inventarele naţionale de gaze cu efect de 
seră.

Tabel: utilizarea terenurilor Acest tabel se elimină.
Alternativ, se pot utiliza valori reale atât 
pentru CSR, cât şi pentru CSA.

Alternativ, se pot utiliza valori reale atât 
pentru CSR, cât şi pentru CSA.

Pentru calcularea P se pot utiliza valorile 
următoare:

eliminat

Tabel Acest tabel se elimină.
Alternativ, se pot utiliza valori reale. Se utilizează valori reale pentru calcularea 

P.

Or. en

Justificare

With regard to emissions from land use change an improved methodology is proposed. The 
IPCC already in 1996 presented a detailed but scalable methodology for land use change, 
updated in 2006, that is already in use for reporting under the Kyoto protocol. Using this 
methodology for calculation emissions from land use would constitute a major improvement 
of the methodology. There are strong reasons to make use of the IPCC methodology. It 
provides more flexibility and is likely to meet with approval since many countries around the 
world are already using the methodology.
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Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Emisiile cauzate de schimbarea 
indirectă a utilizării terenului, eiluc, are 
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 deşeuri. eiluc are 
valoarea de 20g CO2/MJ în toate celelalte 
cazuri.

Or. en

Justificare

GHG emissions from indirect land use change are applied to all production on other land 
other than idle, marginal and degraded land. The value of 20gCO2eg/MJ is low compared to 
what has been presented over the last year in several different estimates. However, 
considering the large uncertainties in assessment of indirect land use effects, and the large 
range of values that has been presented, it seems reasonable to use a low value to start with.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Anexa VII - partea C – punctul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Reducerea emisiilor datorată 
acumulării carbonului în sol printr-un 
mai bun management agricol, esca, este 
avută în vedere, cu condiţia să nu fi fost 
deja luată în calcul pentru el.

Or. en
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Amendamentul 64

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Emisiile rezultate în urma prelucrării, ep, 
include emisii provenite din însuşi procesul 
de prelucrare; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
prelucrare.

9. Emisiile rezultate în urma prelucrării, ep, 
includ emisii provenite din însuşi procesul 
de prelucrare; din deşeuri şi scurgeri; 
precum şi din producerea de substanţe sau 
produse chimice utilizate în procesul de 
prelucrare, dar exclud emisii cauzate de 
combustia reziduurilor din culturile 
agricole.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 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.

12. Reducerea emisiilor prin captarea şi 
reţinerea carbonului, eccs, care nu au fost 
deja luate în calcul pentru ep,se limitează 
la emisiile evitate prin captarea şi reţinerea 
de CO2 emis în legătură directă cu 
extracţia, transportul, prelucrarea şi 
distribuţia combustibilului. 

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 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 

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

cărui carbon provine din biomasă şi care se 
utilizează la înlocuirea CO2 de origine 
fosilă sau a combustibililor fosili utilizaţi
în produse şi servicii comerciale.

Or. en

Justificare

CO2 captured can replace CO2 derived from fossil sources, but it may also be a part of a 
fossil fuel replacement if used e.g. in an algae biofuel production.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, se iau în considerare în cazul excesului 
de electricitate produs de sistemele de 
producere a combustibilului care 
utilizează cogenerarea, cu excepţia cazului 
în care combustibilul utilizat pentru 
cogenerare este un co-produs, altul decât 
un reziduu de recoltă agricolă. La 
calculul acestui exces de electricitate se 
consideră că dimensiunea unităţii de 
cogenerare este cea minimă necesară 
pentru ca unitatea de cogenerare să 
furnizeze căldura necesară pentru 
producerea combustibilului. Se consideră 
că reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră aferente acestui exces de electricitate 
este egală cu cantitatea de gaze cu efect de 
seră care ar fi emisă la generarea unei 
cantităţi egale de electricitate într-o 
centrală electrică care utilizează acelaşi
combustibil ca şi unitatea de cogenerare.

14. Reducerile de emisii obţinute prin 
excesul de electricitate de la cogenerare, 
eee, atunci când răspund unei cereri de 
energie termică utilă în procesele de 
producţie a combustibililor şi energia 
electrică obţinută din căldura reziduală 
din procesele de producţie a 
combustibililor se iau în considerare cu 
excepţia cazului în care combustibilul 
utilizat pentru cogenerare este un co-
produs al proceselor de producţie a 
combustibililor destinaţi utilizări în 
transporturi, obţinuţi din biomasă. Se 
consideră că reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră aferentă acestui exces de 
electricitate este egală cu cantitatea de gaze 
cu efect de seră din emisiile specifice 
medii din UE cauzate de generarea de 
energie electrică produsă în Comunitate şi 
din emisiile medii cauzate de producerea 
de energie electrică în ţara în care aceasta 
este produsă, în cazul statelor din afara 
UE..

Or. en
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Justificare

The greenhouse gas emission savings associated with excess electricity should be counted as 
having average emissions, alternatively calculated using a marginal approach. Otherwise, as 
in the COM proposal, the directive would favour plants using fossil fuel over plants using 
biomass as the former gets a significant credit for applying high efficiency cogeneration while 
the latter do not. Instead the use of less GHG emitting energy sources should be rewarded.  

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Anexa VII – partea C – punctul 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, proporţional cu conţinutul lor 
energetic (determinat de puterea calorifică 
inferioară în cazul unor co-produse altele 
decât electricitatea, căldura sau răcirea ). 

Până cle târziu la 1 ianuarie 2010, 
Comisia evaluează oportunitatea, în 
sensul primului paragraf, utilizării unei 
metode de substituţie. Pe baza rezultatului 
acestei evaluări, Comisia poate propune 
modificările necesare.  

Or. en

Justificare

Emissions savings from co-products can be calculated with the energy-method as is proposed 
by the COM. However, co-products may have an important role in another process, and may 
save GHG emissions in that process without necessarily having a high "lower heating value".
The amendment calls upon the Commission to assess if the energy-method can be exchanged 
for the more complex substitution approach that may give a more true picture of the real 
GHG savings.
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