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Amendamentul  324 
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în numele Grupului S&D 

Fredrick Federley 
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Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

27 % a energiei din surse regenerabile. 

Statele membre ar trebui să își definească 

propriile contribuții la realizarea acestui 

obiectiv în cadrul planurilor lor energetice 

și climatice naționale integrate, prin 

procesul de guvernanță stabilit în 

Regulamentul [privind guvernanța]. 

(7) Prin urmare este oportună 

instituirea unui obiectiv obligatoriu al 

Uniunii privind o pondere de cel puțin 

35 % a energiei din surse regenerabile, 

care să fie însoțit de obiective naționale. 

Statelor membre ar trebui să li se permită 

doar în mod excepțional să devieze de la 

nivelul prevăzut de obiectivul lor cu cel 

mult 10 % în circumstanțe justificate în 

mod corespunzător, măsurabile și 

verificabile, pe baza unor criterii obiective 

și nediscriminatorii. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Amendamentul  325 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera aa 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(aa) „consumator autonom de energie 

din surse regenerabile” înseamnă un client 

activ, conform definiției din Directiva 

[Directiva MDI], care consumă și care 

poate stoca și vinde energie electrică din 

surse regenerabile produsă în propriile 

clădiri, inclusiv un bloc de apartamente, un 

amplasament de servicii partajat ori 

comercial sau un sistem de distribuție 

închis, cu condiția ca, în cazul 

consumatorilor autonomi necasnici de 

energie din surse regenerabile, aceste 

activități să nu constituie activitatea lor 

comercială sau profesională primară; 

(aa) „consumator autonom de energie 

din surse regenerabile” înseamnă un client 

activ sau un grup de clienți care 

acționează împreună, conform definiției 

din Directiva [Directiva MDI], care 

consumă și care pot stoca și vinde energie 

electrică din surse regenerabile produsă în 

clădirilor lor, inclusiv un bloc de 

apartamente, o zonă rezidențială, un 

amplasament de servicii partajat, comercial 

sau industrial, în același sistem de 

distribuție închis sau în amplasamente 

separate prin instituirea și exploatarea de 

sisteme de partajare virtuală. În cazul 

consumatorilor autonomi necasnici de 

energie din surse regenerabile, aceste 

activități nu constituie activitatea lor 

comercială sau profesională primară; 

Or. en 
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Amendamentul  326 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

José Blanco López 
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Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 19 – alineatul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

13. În cazul în care furnizorii de 

energie comercializează către clienți 

energie din surse regenerabile sau produsă 

prin cogenerare de înaltă eficiență făcând 

referire la avantajele de mediu sau la alte 

avantaje ale energiei din surse 

regenerabile sau produse prin cogenerare 

de înaltă eficiență , statele membre impun 

furnizorilor de energie în cauză să utilizeze 

garanții de origine pentru a comunica 

ponderea sau cantitatea de energie din 

surse regenerabile sau produsă prin 

cogenerare de înaltă eficiență 

13. În cazul în care furnizorii de 

energie comercializează către clienți 

energie din surse regenerabile sau produsă 

prin cogenerare de înaltă eficiență făcând 

referire la avantajele de mediu sau la alte 

avantaje ale energiei din surse 

regenerabile sau produse prin cogenerare 

de înaltă eficiență, statele membre impun 

furnizorilor de energie în cauză să utilizeze 

garanții de origine pentru a comunica 

ponderea sau cantitatea de energie din 

surse regenerabile sau produsă prin 

cogenerare de înaltă eficiență.  

Statele membre instituie mecanisme 

corespunzătoare pentru a permite 

producătorilor de energie să demonstreze 

că energia electrică a fost produsă în 

instalații noi și suplimentare de producere 

a energiei din surse regenerabile. 

În acest scop, statele membre etichetează 

garanțiile de origine pentru energia 

electrică produsă din surse de energie 

regenerabile drept garanții de origine 

plus, cu condiția ca următoarele condiții 

să fie îndeplinite: 

(a) data finală a producerii este de cel 

mult zece ani de la data la care instalația 

a fost conectată la rețeaua electrică; și 

(b) instalația nu a beneficiat de o schemă 

de sprijin național. 
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Amendamentul  327 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) sunt îndreptățiți să instituie și să 

exploateze sisteme de partajare virtuală 

pentru consumul, stocarea și vânzarea 

energiei electrice produse în 

amplasamente separate; 

 (În cazul în care este adoptat, acest 

amendament ar trebui să fie introdus între 

AM 180 și AM 181.) 

Or. en 

 


