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10.1.2018 A8-0391/116 

Amendamentul  116 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă stabilește un 

cadru comun de măsuri pentru promovarea 

eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, 

pentru a asigura atingerea obiectivelor 

principale ale Uniunii de 20 % pentru anul 

2020 și a obiectivelor sale principale 

obligatorii de 30 % pentru anul 2030 în 

ceea ce privește eficiența energetică și 

deschide calea pentru viitoare creșteri ale 

eficienței energetice după aceste date. 

Prezenta directivă stabilește norme menite 

să elimine obstacolele existente pe piața 

energiei și să depășească deficiențele pieței 

care împiedică eficiența în ceea ce privește 

aprovizionarea și utilizarea energiei și 

prevede stabilirea de obiective și 

contribuții naționale orientative în materie 

de eficiență energetică pentru 2020 și 

pentru 2030. 

1. Prezenta directivă stabilește un 

cadru comun de măsuri pentru promovarea 

eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, 

prin punerea în aplicare a principiului 

„eficiența energetică pe primul loc” pe 

parcursul întregului lanț energetic, 

incluzând generarea, transportul, 

distribuția și utilizarea finală a energiei, 

pentru a asigura atingerea obiectivelor 

principale ale Uniunii de 20 % pentru anul 

2020 și a obiectivelor sale principale 

obligatorii de 35 % pentru anul 2030 în 

ceea ce privește eficiența energetică și 

deschide calea pentru viitoare creșteri ale 

eficienței energetice după 2030, în 

conformitate cu obiectivele pe termen 

lung ale Uniunii privind energia și clima 

pentru 2050 și cu Acordul de la Paris. 

Prezenta directivă stabilește norme menite 

să elimine obstacolele existente pe piața 

energiei și să depășească deficiențele pieței 

care împiedică eficiența în ceea ce privește 

aprovizionarea cu energie și utilizarea 

acesteia și prevede stabilirea de obiective 

naționale orientative în materie de eficiență 

energetică pentru 2020 și pentru 2030. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Amendamentul  117 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) la articolul 2, se introduce 

următorul punct: 

 „(9a) «clădire a autorității publice» 

înseamnă, în sensul articolului 5, o 

clădire deținută și ocupată de 

administrația centrală sau de orice altă 

autoritate publică, la nivel național, 

regional sau local;” 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Amendamentul  118 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 3 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fiecare stat membru stabilește 

contribuții orientative privind eficiența 

energetică pe plan național pentru 

îndeplinirea obiectivului Uniunii pentru 

2030 menționat la articolul 1 alineatul (1), 

în conformitate cu articolele [4] și [6] din 

Regulamentul (UE) XX/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. Atunci când stabilesc 

contribuțiile respective, statele membre țin 

seama de faptul că, în 2030, consumul de 

energie al Uniunii trebuie să fie de 

maximum 1 321 Mtep de energie primară 

și de maximum 987 Mtep de energie finală. 

Statele membre notifică aceste contribuții 

Comisiei, în cadrul planurilor lor 

energetice și climatice naționale integrate, 

conform procedurii în temeiul articolelor 

[3] și [7]-[11] din Regulamentul (UE) 

XX/20XX [guvernanța uniunii energetice]. 

4. Fiecare stat membru stabilește 

obiective orientative privind eficiența 

energetică pe plan național care respectă 

în mod cumulativ obiectivul Uniunii 

pentru 2030 menționat la articolul 1 

alineatul (1) și sunt în conformitate cu 

articolele [4] și [6] din Regulamentul (UE) 

XX/20XX [guvernanța uniunii energetice]. 

Atunci când stabilesc nivelul obiectivelor 

lor, statele membre țin seama de faptul că, 

în 2030, consumul de energie al Uniunii 

trebuie să fie de maximum 1 220 Mtep de 

energie primară și de maximum 893 Mtep 

de energie finală. 

 Pentru a permite o mai mare creștere 

industrială și economică în concordanță 

cu obiectivele principale ale prezentei 

directive, astfel cum sunt detaliate la 

articolul 1, se aplică următorul mecanism 

de ajustare: 

 În cazul în care datele furnizate de 

Eurostat pentru valoarea adăugată 

industrială în 2030 diferă cu mai mult de 
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10 % față de valoarea de 2 163,81 (în 

miliarde EUR la prețurile din 2013), 

obiectivul pentru consumul final de 

energie menționat la paragraful anterior 

este ajustat automat în concordanță cu 

variația valorii adăugate industriale a 

Uniunii astfel cum este măsurată de 

Eurostat (în miliarde EUR la prețurile din 

2013) în 2030, în conformitate cu 

următoarea formulă: 

 Obiectivul Uniunii pentru 2030 privind 

consumul final de energie = XXX Mtep 

+ 244 Mtep * (valoarea adăugată 

industrială)/XXX 

 Începând din anul 2020 și, ulterior, din 

doi în doi ani, Comisia prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului 

conținând o estimare revizuită a diferenței 

potențiale dintre valoarea adăugată 

industrială preconizată pentru 2030, astfel 

cum este utilizată în PRIMES, și cifra 

revizuită preconizată, bazată pe cifrele 

reale actualizate colectate de Eurostat și 

incluzând estimările revizuite ale limitelor 

totale în Mtep pentru consumul de 

energie primară și finală în 2030. 

 Pentru a oferi suficientă flexibilitate 

statelor membre pentru a-și îndeplini 

obiectivele naționale orientative în 

materie de eficiență energetică, permițând 

în același timp dezvoltarea economiei lor 

și creșterea producției și activității 

industriale, acestea sunt autorizate să își 

stabilească obiectivele pe baza intensității 

energetice, care este raportul dintre 

consumul de energie și produsul intern 

brut (PIB). 

 Obiectivele naționale în materie de 

eficiență energetică țin seama de toate 

etapele lanțului energetic, inclusiv de 

generarea, transportul, distribuția și 

utilizarea finală. 

 Atunci când un stat membru este pe cale 

să își depășească obiectivul național 

privind energia din surse regenerabile 
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pentru 2030 cu 3 % sau mai mult, ia în 

considerare ajustarea obiectivului său 

național în materie de eficiență energetică 

în mod corespunzător; ajustările 

naționale se efectuează cu ocazia 

actualizării planurilor energetice și 

climatice naționale prevăzute în 

Regulamentul (UE)/20XX [guvernanța 

uniunii energetice]. 

 Statele membre notifică aceste obiective 

Comisiei, în cadrul planurilor lor 

energetice și climatice naționale integrate, 

conform procedurii în temeiul articolelor 

[3] și [7]-[11] din Regulamentul (UE) 

XX/20XX [guvernanța uniunii energetice]. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Amendamentul  119 

Markus Pieper 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 Articolul 7 

Obligația privind economiile de energie Obligația privind economiile de energie 

1. Statele membre realizează economii 

de energie cumulative la nivelul utilizării 

finale cel puțin echivalente cu: 

1. Statele membre realizează economii 

de energie cumulative la nivelul utilizării 

finale cel puțin echivalente cu: 

(a) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020, 

de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de 

energie către clienții finali, ca medie pe 

perioada de trei ani imediat anterioară datei 

de 1 ianuarie 2013; 

(a) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2020, 

de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de 

energie către clienții finali, ca medie pe 

perioada de trei ani imediat anterioară datei 

de 1 ianuarie 2013; 

(b) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2030, 

de 1,5 % din volumul vânzărilor anuale de 

energie către clienții finali, ca medie pe 

perioada de trei ani imediat anterioară datei 

de 1 ianuarie 2019. 

(b) noi economii în fiecare an, de la 1 

ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2030, 

de cel puțin 1,5 % din volumul vânzărilor 

anuale de energie către clienții finali, ca 

medie pe perioada de patru ani imediat 

anterioară datei de 1 ianuarie 2019. 

Statele membre continuă să realizeze noi 

economii anuale de 1,5 % pe perioade de 

câte zece ani după 2030, cu excepția 

cazului în care revizuirile efectuate de 

Comisie până în 2027 și la fiecare 10 ani 

după aceea concluzionează că nu este 

necesară îndeplinirea obiectivelor pe 

termen lung ale Uniunii privind energia și 

clima pentru 2050. 

Statele membre continuă să realizeze noi 

economii anuale de 1,5 % pe perioade de 

câte zece ani după 2030, cu excepția 

cazului în care revizuirile efectuate de 

Comisie până în 2027 și la fiecare 10 ani 

după aceea concluzionează că acest lucru 

nu este necesar pentru îndeplinirea 

obiectivelor pe termen lung ale Uniunii 

privind energia și clima pentru 2050. 
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În sensul literei (b) și fără a aduce atingere 

alineatelor (2) și (3), statele membre pot 

lua în calcul numai economiile de energie 

care rezultă în urma noilor măsuri de 

politică introduse după 31 decembrie 2020 

sau a măsurilor de politică introduse în 

perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 

2020, cu condiția să se poată demonstra că 

măsurile respective duc la acțiuni 

individuale întreprinse după 31 decembrie 

2020 și la realizarea de economii. 

Economiile necesare pentru perioada 

menționată la litera (b) sunt cumulative și 

suplimentare față de economiile necesare 

pentru perioada menționată la litera (a), 

la fel ca cele pentru orice alte perioade de 

după 2030. În acest sens și fără a aduce 

atingere alineatelor (2) și (3), statele 

membre pot lua în calcul economiile de 

energie care rezultă în urma noilor măsuri 

de politică introduse după 31 decembrie 

2020 sau a unor măsuri de politică 

anterioare, cu condiția să se poată 

demonstra că măsurile respective duc la 

noi acțiuni individuale întreprinse după 31 

decembrie 2020 și la realizarea de 

economii. Statele membre pot, de 

asemenea, să ia în calcul economiile în 

urma acțiunilor individuale care sunt 

întreprinse, atunci când sunt eligibile, în 

perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 

31 decembrie 2020, cu condiția ca acestea 

să continue să genereze economii de 

energie verificabile după 2020. 

Volumul vânzărilor de energie utilizată în 

transporturi poate fi exclus parțial sau 

integral din aceste calcule. 

Pentru perioada menționată la litera (a), 

volumul vânzărilor de energie utilizată în 

transporturi poate fi exclus parțial sau 

integral din aceste calcule. 

 Vânzările de energie utilizată în 

transporturi, cu excepția combustibilului 

utilizat în aviația și transportul maritim 

internaționale, transportul feroviar, 

transportul urban și suburban cu 

autobuzul și autocarul și a combustibililor 

„alternativi” pentru transport [astfel cum 

sunt definiți în Directiva 2014/92/UE], 

sunt incluse integral în calculele pentru 

perioada menționată la litera (b). 

Statele membre decid modul în care se 

eșalonează cantitatea calculată de economii 

noi pe fiecare dintre perioadele menționate 

la literele (a) și (b), atât timp cât 

economiile cumulate totale necesare au fost 

realizate până la finalul fiecărei perioade.  

Statele membre decid modul în care se 

eșalonează cantitatea calculată de economii 

noi pe fiecare dintre perioadele menționate 

la literele (a) și (b), atât timp cât 

economiile cumulate totale necesare au fost 

realizate până la finalul fiecărei perioade.  

2. Sub rezerva alineatului (3), fiecare 

stat membru poate: 

2. Sub rezerva alineatului (3), fiecare 

stat membru poate: 

(a) să efectueze calculul necesar (a) să efectueze calculul necesar 
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conform alineatului (1) litera (a) utilizând 

valori de 1 % în 2014 și 2015, de 1,25 % în 

2016 și 2017 și de 1,5 % în 2018, 2019 și 

2020; 

conform alineatului (1) litera (a) utilizând 

valori de 1 % în 2014 și 2015, de 1,25 % în 

2016 și 2017 și de 1,5 % în 2018, 2019 și 

2020; 

(b) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, volumul vânzărilor de energie 

utilizată în activitățile industriale 

enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE; 

(b) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, volumul vânzărilor de energie 

utilizată în activitățile industriale 

enumerate în anexa I la Directiva 

2003/87/CE; 

(c) să permită ca economiile de energie 

realizate în sectoarele transformării, 

distribuției și transportului de energie, 

incluzând infrastructura eficientă de 

termoficare și de răcire centralizată, în 

urma punerii în aplicare a cerințelor 

stabilite la articolul 14 alineatul (4) și 

alineatul (5) litera (b) și la articolul 15 

alineatele (1)-(6) și (9) să fie luate în calcul 

pentru cantitatea de economii de energie 

necesară conform alineatului (1); 

(c) să permită ca economiile de energie 

realizate în sectoarele transformării, 

distribuției și transportului de energie, 

incluzând infrastructura eficientă de 

termoficare și de răcire centralizată, în 

urma punerii în aplicare a cerințelor 

stabilite la articolul 14 alineatul (4) și 

alineatul (5) litera (b) și la articolul 15 

alineatele (1)-(6) și (9) să fie luate în calcul 

pentru cantitatea de economii de energie 

necesară conform alineatului (1) literele (a) 

și (b); 

(d) să ia în calcul, pentru cantitatea de 

economii de energie menționată la alineatul 

(1), economiile de energie rezultate din 

acțiuni individuale nou implementate 

începând de la 31 decembrie 2008, care 

continuă să aibă impact în 2020 și după 

aceea și care pot fi măsurate și verificate; și 

de 

(d) să ia în calcul, pentru cantitatea de 

economii de energie menționată la alineatul 

(1) litera (a), economiile de energie 

rezultate din acțiuni individuale nou 

implementate începând de la 31 decembrie 

2008, care continuă să aibă impact în 2020 

și după aceea și care pot fi măsurate și 

verificate; și 

(e) să excludă din calculul cerinței 

privind economiile de energie menționate 

la alineatul (1) cantitatea verificabilă de 

energie produsă în sau pe clădiri pentru 

uz propriu ca urmare a măsurilor de 

politică vizând promovarea instalării de 

noi tehnologii de obținere a energiei din 

surse regenerabile.  

 

 (ea) să excludă din calcul, integral sau 

parțial, vânzările de energie utilizată în 

transporturi. 

3. Toate opțiunile selectate conform 

alineatului (2), cumulate, trebuie să 

conducă la economii de energie de 

maximum 25 % din cantitatea de economii 

de energie menționată la alineatul (1). 

3. Toate opțiunile selectate conform 

alineatului (2), cumulate, trebuie să 

conducă la economii de energie de 

maximum 25 % din cantitatea de economii 

de energie pentru perioada menționată la 
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Statele membre aplică și calculează efectul 

opțiunilor selectate pentru perioadele 

menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) 

separat: 

alineatul (1) litera (a) și de maximum 

30 % pentru perioada menționată la 

alineatul (1) litera (b). Statele membre 

aplică și calculează efectul opțiunilor 

selectate pentru perioadele menționate la 

alineatul (1) literele (a) și (b) separat: 

(a) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(a), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (a), (b), (c) și (d); 

(a) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(a), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (a), (b), (c) și (d); 

(b) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(b), statele membre pot utiliza alineatul (2) 

literele (b), (c), (d) și (e), cu condiția ca 

acțiunile individuale în sensul literei (d) 

să continue să aibă un impact verificabil 

și măsurabil după 31 decembrie 2020. 

(b) pentru calculul cantității de 

economii de energie necesare pentru 

perioada menționată la alineatul (1) litera 

(b), statele membre pot utiliza numai 

alineatul (2) literele (b), (c), (d) și (e). 

4. Economiile de energie realizate 

după 31 decembrie 2020 nu pot fi luate în 

calcul pentru cantitatea economiilor 

cumulative necesară pentru perioada 

cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 

decembrie 2020.  

4. Economiile de energie realizate 

după 31 decembrie 2020 nu pot fi luate în 

calcul pentru cantitatea economiilor 

cumulative necesară pentru perioada 

cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 

decembrie 2020.  

 4a. Statele membre care depășesc 

volumul de economii de energie necesar 

de la 1 ianuarie 2014 până la 31 

decembrie 2020 pot lua în calcul 

economiile excedentare în contul 

volumului de economii de energie necesar 

pentru perioada de până la 31 decembrie 

2030. 

5. Statele membre se asigură că 

economiile rezultate în urma măsurilor de 

politică menționate la articolele 7a și 7b și 

la articolul 20 alineatul (6) sunt calculate în 

conformitate cu anexa V.  

5. Statele membre se asigură că 

economiile rezultate în urma măsurilor de 

politică menționate la articolele 7a și 7b și 

la articolul 20 alineatul (6) sunt calculate în 

conformitate cu anexa V.  

6. Statele membre obțin cantitatea de 

economii necesară conform alineatului (1) 

fie prin stabilirea unei scheme de obligații 

în materie de eficiență energetică, 

menționată la articolul 7a, fie prin 

adoptarea măsurilor alternative menționate 

la articolul 7b. Statele membre pot realiza 

6. Statele membre obțin cantitatea de 

economii necesară conform alineatului (1) 

fie prin stabilirea unei scheme de obligații 

în materie de eficiență energetică, 

menționată la articolul 7a, fie prin 

adoptarea măsurilor alternative menționate 

la articolul 7b, luând totodată măsuri 
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o combinație între o schemă de obligații în 

materie de eficiență energetică și măsuri de 

politică alternative. 

pentru a reduce la minimum orice impact 

negativ al costurilor directe și indirecte 

ale acestor scheme asupra competitivității 

Uniunii, în special a întreprinderilor 

expuse concurenței internaționale. Statele 

membre pot realiza o combinație între o 

schemă de obligații în materie de eficiență 

energetică și măsuri de politică alternative. 

7. Statele membre demonstrează că, în 

situația în care există o suprapunere a 

impactului măsurilor de politică sau a 

impactului acțiunilor individuale, nu se 

face o contabilizare dublă a economiilor de 

energie.”. 

7. Statele membre demonstrează că, în 

situația în care există o suprapunere a 

impactului măsurilor de politică sau a 

impactului acțiunilor individuale, nu se 

face o contabilizare dublă a economiilor de 

energie.”. 

Or. en 

 

 


