
 

AM\1100095RO.doc  PE585.280v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

4.7.2016 A8-0213/88 

Amendamentul  88 

Martina Werner 

în numele Grupului S&D 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Standardele armonizate reflectă utilizarea 

cea mai comună, documentată de studiul 

pregătitor pentru fiecare produs, și au ca 

obiectiv să ia în considerare modurile de 

funcționare și ciclurile disponibile 

utilizate de clienți și să țină seama de 

timpul necesar ca un produs să ofere o 

anumită performanță care afectează 

calcularea indicelui de eficiență 

energetică (IEE) și a oricăror alți indici, 

conform actului delegat relevant.  

 Metodologia pentru calcularea indicelui 

de eficiență energetică (IEE) nu se 

bazează exclusiv pe setarea, funcția sau 

modul (sau modul ecologic) cele mai 

eficiente din punct de vedere energetic, 

dacă sunt disponibile mai multe. 

 Acestea se stabilesc astfel încât 

manipularea intenționată sau 

neintenționată sau ameliorarea 

rezultatelor testelor să fie detectată și 

eliminată și exclud valorile de toleranță 

sau parametrii de testare opțională care 

pot modifica clasa de eficiență energetică 

a unui model testat. 

 Abaterile permise dintre rezultatele testate 
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și cele declarate se limitează la marja de 

eroare statistică, bazată pe dovezi, a 

măsurătorilor. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/89 

Amendamentul  89 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – paragraful 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă este cazul, statele membre instituie 

proceduri sistematice de consultare a 

părților interesate de la nivel național, 

cum ar fi cele enumerate la primul 

paragraf, atunci când își pregătesc 

punctele de vedere și contribuțiile privind 

actele delegate care completează prezentul 

regulament. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Amendamentul  90 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Planul de lucru prevede în special 

modificarea Regulamentului delegat (UE) 

2015/11861a al Comisiei, îndeosebi pentru 

a include aparatele electrice pentru 

încălzire locală în formatul și conținutul 

uniform al etichetelor de produs pentru 

aparatele de încălzire locală. 

 _________________ 

 1a Regulamentul delegat (UE) 2015/1186 

al Comisiei din 24 aprilie 2015 de 

completare a Directivei 2010/30/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

în ceea ce privește etichetarea energetică 

a aparatelor pentru încălzire locală (JO L 

193, 21.7.2015, p. 20).  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/91 

Amendamentul  91 

Martina Werner 

în numele Grupului S&D 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) există doar o singură etichetă 

pentru produse echivalente din punct de 

vedere funcțional; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/92 

Amendamentul  92 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera l 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) dacă pentru aparatele 

electrocasnice mai mari este necesar un 

nivel superior de eficiență energetică 

pentru a atinge o anumită clasă energetică; 

(l) modalitățile specifice prin care se 

prevede că pentru aparatele electrocasnice 

mai mari este necesar un nivel superior de 

eficiență energetică pentru a atinge o 

anumită clasă energetică; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/93 

Amendamentul  93 

Martina Werner 

în numele Grupului S&D 

Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea 2 – litera xa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (xa) cifrele privind vânzările anuale 

agregate din Uniune. 

Or. en 

 


