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Amendamentul  881 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre solicită 

operatorilor de rețele și autorităților 

naționale de reglementare să asigure 

planificarea pe termen lung a rețelei și a 

sistemului și să ia măsurile adecvate 

pentru a dezvolta infrastructura rețelei de 

transport și distribuție, rețelele inteligente, 

instalațiile de stocare și sistemul 

electroenergetic, în vederea asigurării 

disponibilității sistemului pentru 

preluarea unor niveluri tot mai mari de 

producție de energie electrică din surse 

regenerabile și o funcționare sigură a 

sistemului electroenergetic, inclusiv 

interconectarea între statele membre și 

între statele membre și țările terțe. Statele 

membre iau, de asemenea, măsuri 

adecvate pentru accelerarea procedurilor 

de autorizare pentru infrastructura rețelei 

electrice și pentru coordonarea aprobării 

infrastructurii rețelei electrice cu 

procedurile administrative și de 

planificare. 

Or. en 

Justificare 

În vederea asigurării disponibilității sistemului pentru preluarea unor niveluri tot mai mari 

de energie electrică produsă din surse regenerabile, statele membre trebuie să se asigure că 

sunt luate măsuri pentru planificarea pe termen lung a rețelei și a sistemului, precum și în 

vederea dezvoltării care să acopere toate componentele esențiale ale sistemului energetic. 

 

Amendamentul  882 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1 a. Sub rezerva cerințelor privind 

menținerea fiabilității și a siguranței 

rețelei electrice, pe baza unor criterii 

transparente și nediscriminatorii definite 

de autoritățile naționale competente: 

 (a) statele membre se asigură că 

operatorii de transport și de sistem și 

operatorii de distribuție prezenți pe 

teritoriul lor garantează transportul și 

distribuția energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie; 

 (b) statele membre prevăd, de asemenea, 

fie accesul prioritar, fie accesul garantat 

la rețeaua electrică pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile 

de energie; 

 (c) statele membre se asigură că, la 

dispecerizarea instalațiilor de producere a 

energiei electrice, operatorii de transport 

și de sistem acordă prioritate instalațiilor 

de producție care utilizează surse 

regenerabile de energie, în măsura în care 

funcționarea sigură a sistemului 

electroenergetic național nu este 

amenințată și sunt îndeplinite 

următoarele condiții: 

 (i) ponderea surselor variabile 

regenerabile de energie în consumul final 

de energie electrică a statului membru în 

cauză este echivalentă cu cel puțin 33 %; 

 (ii) statul membru în cauză este pe cale de 

a-și îndeplini obiectivul național pentru 

2030; 

 (iii) statul membru în cauză și-a deschis 

complet toate piețele, inclusiv toate 

serviciile conexe, pentru participarea 

surselor regenerabile de energie și a 

stabilit o metodologie transparentă 

privind normele în materie de limitări. 
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 Atunci când statul membru în cauză 

decide să elimine dispecerizarea prioritară 

pentru capacitățile de energie din surse 

regenerabile care urmează să fie instalate 

pe baza acestor criterii, acesta adoptă 

măsuri operaționale adecvate în ceea ce 

privește piața, de atenuare a efectelor 

negative ale modificării la unitățile 

existente de producere a energiei din 

surse regenerabile. Statul membru în 

cauză dovedește că eliminarea 

dispecerizării prioritare nu va afecta 

obiectivul de a reduce emisiile totale de 

gaze cu efect de seră ale Uniunii cu cel 

puțin 40 % sub nivelul din 1990 până în 

2030. 

 În orice caz, dispecerizarea prioritară este 

menținută pentru instalațiile cu o 

capacitate maximă de 1 MW și pentru 

instalațiile exploatate de comunitățile de 

energie din surse regenerabile. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui ca prezenta directivă să se aplice în continuare accesului prioritar și dispecerizării 

prioritare pentru energia din surse regenerabile. 

 

Amendamentul  883 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1b. Statele membre impun operatorilor 

de transport și de sistem și operatorilor de 

distribuție să suporte în totalitate costurile 

adaptărilor tehnice, precum racordările la 

rețea și consolidările rețelei, operarea 

îmbunătățită a rețelei și să facă publice 

normele privind aplicarea 

nediscriminatorie a codurilor de rețea, 

care sunt necesare pentru a asigura 
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integrarea noilor producători care 

alimentează rețeaua cu energie electrică 

produsă din surse regenerabile de 

energie, acordând o atenție deosebită 

producătorilor situați în regiuni periferice 

și în regiuni cu o densitate scăzută a 

populației. Operatorii de transport și de 

sistem și operatorii de distribuție pot 

solicita autorităților naționale 

recuperarea costurilor. 

Or. en 

Justificare 

Deși producătorii de energie convențională nu au sprijinit, de-a lungul timpului, costul de 

extindere și consolidare a rețelei, ar fi incorect ca acest cost să fie impus surselor 

regenerabile de energie. 

 

Amendamentul  884 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1c. Statele membre impun operatorilor 

de transport și de sistem și operatorilor de 

distribuție să se asigure că oricărui nou 

producător de energie din surse 

regenerabile care dorește să se conecteze 

la sistem i se acordă accesul, fără a 

suporta costurile de racordare la rețea, 

astfel cum se prevede la alineatul (4), și i 

se pun la dispoziție informațiile necesare 

complete, inclusiv: 

 (a) un termen rezonabil și precis pentru 

primirea și analizarea cererii de racordare 

la rețeaua electrică; 

 (b) un calendar orientativ rezonabil 

pentru orice racordare propusă la rețeaua 

electrică. 

 Statele membre pot permite 

producătorilor de energie electrică din 
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surse regenerabile de energie care doresc 

să se conecteze la rețea să lanseze o 

procedură de ofertare pentru lucrările de 

racordare. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament reintegrează părți din articolul 16 din Directiva 2009/28/CE privind 

accesul la rețele și exploatarea acestora. 

 

Amendamentul  885 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1d. Statele membre se asigură că 

aplicarea tarifelor de transport și 

distribuție nu aduce nicio discriminare în 

defavoarea energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie, inclusiv în 

special a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie, produsă în 

regiuni periferice, cum ar fi regiunile 

insulare și regiunile cu o densitate 

scăzută a populației. Statele membre se 

asigură că aplicarea tarifelor de transport 

și distribuție nu aduce nicio discriminare 

gazelor naturale provenite din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament reintegrează părți din articolul 16 din Directiva 2009/28/CE privind 

accesul la rețele și exploatarea acestora. 

 

Amendamentul  886 

Claude Turmes 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1e. Statele membre se asigură că 

tarifele aplicate de operatorii de transport 

și sistem și de operatorii de distribuție 

pentru transportul și distribuția de energie 

electrică din centrale care utilizează surse 

regenerabile de energie reflectă reduceri 

ale costurilor realizabile prin racordarea 

centralei la rețea. Aceste reduceri ale 

costurilor pot proveni din utilizarea 

directă a rețelei electrice de joasă 

tensiune. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament reintegrează părți din articolul 16 din Directiva 2009/28/CE privind 

accesul la rețele și exploatarea acestora. 

 

Amendamentul  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Sub rezerva cerințelor privind 

menținerea fiabilității și a siguranței 

rețelei electrice, pe baza unor criterii 

transparente și nediscriminatorii definite 

de autoritățile naționale competente: 

 (a) statele membre se asigură că 

operatorii de transport și de sistem și 

operatorii de distribuție prezenți pe 

teritoriul lor garantează transportul și 

distribuția energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie; 

 (b) statele membre prevăd, de asemenea, 
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fie accesul prioritar, fie accesul garantat 

la rețeaua electrică pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile 

de energie; 

 (c) statele membre se asigură că, la 

dispecerizarea instalațiilor de producere a 

energiei electrice, operatorii de transport 

și de sistem acordă prioritate instalațiilor 

de producție care utilizează surse 

regenerabile de energie, în măsura în care 

funcționarea sigură a rețelei naționale de 

energie electrică permite acest lucru și pe 

baza unor criterii transparente și 

nediscriminatorii. Statele membre se 

asigură că sunt luate măsurile adecvate 

de funcționare a rețelei electrice și a pieței 

în scopul reducerii la minimum a 

limitărilor privind utilizarea energiei 

electrice produse din surse regenerabile 

de energie. În cazul în care sunt luate 

măsuri semnificative pentru a limita 

utilizarea surselor regenerabile de energie 

în scopul garantării securității sistemului 

electroenergetic național și a securității 

aprovizionării cu energie, statele membre 

se asigură că operatorii de sistem 

responsabili informează autoritatea de 

reglementare competentă cu privire la 

aceste măsuri și indică ce măsuri 

corective intenționează să ia în vederea 

preîntâmpinării unor limitări neadecvate. 

Or. en 

Justificare 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 
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transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Amendamentul  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre iau măsuri 

adecvate pentru a dezvolta infrastructura 

rețelei de transport și distribuție, rețelele 

inteligente, instalațiile de stocare și 

sistemul electroenergetic pentru a permite 

securitatea funcționării sistemului 

electroenergetic, ceea ce va permite 

dezvoltarea ulterioară a producției de 

energie electrică din surse regenerabile de 

energie, inclusiv a interconectării dintre 

statele membre, precum și între statele 

membre și țările terțe. 

 Statele membre care nu au îndeplinit 

obiectivul obligatoriu minim de 

interconectare de 10 % includ, în 

planurile lor energetice și climatice 

naționale integrate, o foaie de parcurs 

către realizarea obiectivului, ținând 

seama de cele mai eficiente proiecte de 

investiții. Aceste proiecte sunt calificate 

drept proiecte de investiții anterioare 

pentru piața internă și fac obiectul 

dispozițiilor specifice prevăzute la 

(articolul 7 din Regulamentul privind 

guvernanța/articolul 3 din Directiva 

privind normele comune pentru piața 

internă a energiei electrice). Până la 

realizarea investițiilor necesare pentru 

executarea acestor proiecte, dacă este 

atins nivelul maxim accesibil din punct de 

vedere tehnic și economic de surse 

regenerabile de energie, statul membru 

poate solicita o prelungire a perioadei 
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pentru respectarea contribuției naționale. 

 Statele membre iau, de asemenea, măsuri 

adecvate pentru accelerarea procedurilor 

de autorizare pentru infrastructura rețelei 

electrice și pentru coordonarea aprobării 

infrastructurii rețelei electrice cu 

procedurile administrative și de 

planificare. 

Or. en 

 

Amendamentul  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre iau măsurile 

adecvate pentru a dezvolta infrastructura 

rețelei de transport și distribuție, rețelele 

inteligente și instalațiile de stocare pentru 

a permite funcționarea sigură a 

sistemului electroenergetic, ceea ce va 

permite dezvoltarea ulterioară a 

producției de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

 Statele membre se asigură că operatorii 

rețelei de transport și de distribuție de pe 

teritoriul lor garantează transportul și 

distribuția energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie cu cele mai 

mici limitări sau redispecerizări posibile, 

precum și transparența deplină a 

normelor și a practicilor privind limitările 

și dispecerizarea. 

Or. en 

 

Amendamentul  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 
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Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre iau măsurile 

adecvate pentru a dezvolta infrastructura 

rețelei de transport și distribuție, rețelele 

inteligente, instalațiile de stocare și 

sistemul electroenergetic pentru a permite 

securitatea funcționării sistemului 

electroenergetic, ceea ce va permite 

dezvoltarea ulterioară a producției de 

energie electrică din surse regenerabile de 

energie, inclusiv a interconectării dintre 

statele membre, precum și între statele 

membre și țările terțe. Statele membre iau, 

de asemenea, măsuri adecvate pentru 

accelerarea procedurilor de autorizare 

pentru infrastructura rețelei electrice și 

pentru coordonarea aprobării 

infrastructurii rețelei electrice cu 

procedurile administrative și de 

planificare. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1 a. Sub rezerva cerințelor privind 

menținerea fiabilității și a siguranței 

rețelei electrice, pe baza unor criterii 

transparente și nediscriminatorii definite 

de autoritățile naționale competente: 

 (a) statele membre se asigură că 

operatorii de transport și de sistem și 

operatorii de distribuție prezenți pe 

teritoriul lor garantează transportul și 

distribuția energiei electrice produse din 
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surse regenerabile de energie; 

 (b) statele membre prevăd, de asemenea, 

fie accesul prioritar, fie accesul garantat 

la rețeaua electrică pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile 

de energie; 

 (c) statele membre se asigură că, la 

dispecerizarea instalațiilor de producere a 

energiei electrice, operatorii de transport 

și sistem acordă prioritate instalațiilor de 

producere care utilizează surse 

regenerabile de energie, în măsura în care 

funcționarea sigură a rețelei naționale de 

energie electrică permite acest lucru și pe 

baza unor criterii transparente și 

nediscriminatorii. Statele membre se 

asigură că sunt luate măsurile adecvate 

de funcționare a rețelei electrice și a pieței 

în scopul reducerii la minimum a 

limitărilor privind utilizarea energiei 

electrice produse din surse regenerabile 

de energie. În cazul în care sunt luate 

măsuri semnificative pentru a limita 

utilizarea surselor regenerabile de energie 

în scopul garantării securității sistemului 

electroenergetic național și a securității 

aprovizionării cu energie, statele membre 

se asigură că operatorii de sistem 

responsabili informează autoritatea de 

reglementare competentă cu privire la 

aceste măsuri și indică ce măsuri 

corective intenționează să ia în vederea 

preîntâmpinării unor limitări neadecvate. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1b. Statele membre impun operatorilor 

de transport și de sistem și operatorilor de 

distribuție să stabilească și să facă publice 

norme standardizate privind suportarea 

separat și în comun a costurilor 

adaptărilor tehnice, precum racordările la 

rețeaua electrică și consolidările rețelei 

electrice, operarea îmbunătățită a rețelei 

electrice și aplicarea nediscriminatorie a 

codurilor de rețea, care sunt necesare 

pentru a-i integra pe noii producători care 

alimentează rețeaua interconectată cu 

energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie. 

 Aceste norme se bazează pe criterii 

obiective, transparente și 

nediscriminatorii, care țin seama, în 

special, de toate costurile și beneficiile 

aferente racordării acestor producători la 

rețeaua electrică și de circumstanțele 

speciale ale producătorilor situați în 

regiuni periferice și în regiuni cu o 

densitate scăzută a populației. Normele 

respective pot să prevadă tipuri diferite de 

racordare. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1c. După caz, statele membre pot să 

impună operatorilor de transport și de 

sistem și operatorilor de distribuție să 

suporte, integral sau parțial, costurile 

menționate la alineatul (3). Statele 

membre revizuiesc și iau măsurile 
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necesare pentru îmbunătățirea cadrelor și 

normelor privind suportarea separat și în 

comun a costurilor menționate la 

alineatul (3) până la 30 iunie 2011, iar 

ulterior din doi în doi ani, pentru a 

asigura integrarea noilor producători 

menționați la alineatul respectiv. 

Or. en 

[A se vedea articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1d. Statele membre impun operatorilor 

de transport și de sistem și operatorilor de 

distribuție să pună la dispoziția oricărui 

nou producător de energie din surse 

regenerabile care dorește să se conecteze 

la sistem informațiile necesare complete, 

inclusiv: 

 (a) o estimare cuprinzătoare și detaliată a 

costurilor legate de racordare; 

 (b) un termen rezonabil și precis pentru 

primirea și analizarea cererii de racordare 

la rețeaua electrică; 

 (c) un calendar orientativ rezonabil 

pentru orice racordare propusă la rețeaua 

electrică. 

 Statele membre pot permite 

producătorilor de energie electrică din 

surse regenerabile de energie care doresc 

să se conecteze la rețea să lanseze o 

procedură de ofertare pentru lucrările de 

racordare. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (5) din Directiva 2009/28/UE]. 
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Amendamentul  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1e. Suportarea în comun a costurilor 

menționată la alineatul (3) se aplică prin 

intermediul unui mecanism bazat pe 

criterii obiective, transparente și 

nediscriminatorii, ținând seama de 

beneficiile rezultate din racordările 

producătorilor care au fost racordați 

inițial și ulterior, precum și ale 

operatorilor de transport și de sistem și ale 

operatorilor de distribuție. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 f (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1f. Statele membre se asigură că 

aplicarea tarifelor de transport și 

distribuție nu aduce nicio discriminare în 

defavoarea energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie, inclusiv în 

special a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie produse în 

regiuni periferice, cum ar fi regiunile 

insulare și regiunile cu o densitate 

scăzută a populației. Statele membre se 

asigură că aplicarea tarifelor de transport 

și distribuție nu aduce nicio discriminare 

gazelor naturale provenite din surse 
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regenerabile de energie. 

Or. en 

[A se vedea formularea de la articolul 16 alineatul (7) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul -1 g (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1g. Statele membre se asigură că 

tarifele aplicate de operatorii de transport 

și de sistem și de operatorii de distribuție 

pentru transportul și distribuția de energie 

electrică din centrale care utilizează surse 

regenerabile de energie reflectă reduceri 

ale costurilor realizabile prin racordarea 

centralei la rețea. Aceste reduceri ale 

costurilor pot proveni din utilizarea 

directă a rețelei electrice de joasă 

tensiune. 

Or. en 

[A se vedea formularea articolului 16 alineatul (8) din Directiva 2009/28/CE]. 

 

Amendamentul  898 

Massimiliano Salini 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După caz, statele membre 

evaluează necesitatea extinderii 

infrastructurii rețelei existente de gaze 

pentru a facilita integrarea gazelor 

provenite din surse regenerabile de 

energie. 

1. După caz, statele membre 

evaluează necesitatea extinderii 

infrastructurilor. 

 Rețeaua europeană a operatorilor de 

transport și de sistem de gaze naturale 
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include, în planul de dezvoltare a rețelei 

pe zece ani, elaborarea unei prognoze în 

ceea ce privește biometanul și alte gaze 

din surse regenerabile, în special 

hidrogenul și gazul de sinteză ecologic, 

ținând seama de planurile energetice și 

climatice naționale integrate, de schemele 

naționale de sprijin și de oricare alte 

informații relevante la nivel național. 

 Planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani 

va identifica, de asemenea, nevoile de 

investiții ale rețelei în ceea ce privește 

dezvoltarea biometanului. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament este asociat cu alte amendamente depuse la părți care au fost 

modificate de Comisie în propunerea sa. 

 

Amendamentul  899 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După caz, statele membre 

evaluează necesitatea extinderii 

infrastructurii rețelei existente de gaze 

pentru a facilita integrarea gazelor 

provenite din surse regenerabile de energie. 

1. După caz, statele membre 

evaluează necesitatea extinderii 

infrastructurii rețelei existente de gaze 

pentru a facilita integrarea gazelor 

provenite din surse regenerabile de energie. 

Operatorii de transport și de sistem și 

operatorii de distribuție sunt responsabili 

de garantarea unei bune funcționări a 

infrastructurii rețelei de gaze, inclusiv de 

întreținerea și curățarea sa periodică. 

Or. en 

 

Amendamentul  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După caz, statele membre 

evaluează necesitatea extinderii 

infrastructurii rețelei existente de gaze 

pentru a facilita integrarea gazelor 

provenite din surse regenerabile de energie. 

1. Statele membre evaluează 

necesitatea extinderii infrastructurilor 

existente de gaze pentru a facilita 

integrarea gazelor provenite din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Rețeaua europeană a operatorilor de 

transport și de sistem de gaze naturale 

include, în planul de dezvoltare a rețelei 

pe zece ani, o prognoză în ceea ce privește 

biometanul și alte gaze din surse 

regenerabile, în special hidrogenul și 

gazul de sinteză ecologic, ținând seama de 

planurile energetice și climatice naționale 

integrate ale statelor membre, de 

schemele naționale de sprijin și de oricare 

alte informații relevante la nivel național. 

Planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani 

identifică, de asemenea, nevoile de 

investiții ale rețelei în ceea ce privește 

dezvoltarea biometanului. 

Or. en 

 

Amendamentul  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. După caz, statele membre solicită 

operatorilor de transport și de sistem și 

operatorilor de sisteme de distribuție de pe 

teritoriul lor să publice norme tehnice în 

conformitate cu articolul 6 din Directiva 

2003/55/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului34, în special norme privind 

racordarea la rețea care cuprind cerințe 

legate de calitatea, de odorizarea și de 

presiunea gazelor. Statele membre impun, 

de asemenea, ca operatorii sistemelor de 

transport și de distribuție să facă publice 

tarifele de racordare a surselor regenerabile 

de gaze, pe baza unor criterii transparente 

și nediscriminatorii. 

2. După caz, statele membre solicită 

operatorilor de transport și de sistem și 

operatorilor de sisteme de distribuție de pe 

teritoriul lor să publice norme tehnice în 

conformitate cu articolul 6 din Directiva 

2003/55/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului34, în special norme privind 

racordarea la rețea care cuprind cerințe 

legate de calitatea, de odorizarea și de 

presiunea gazelor. Statele membre solicită 

operatorilor rețelei de gaze și autorităților 

competente să stabilească debitele de 

injectare pentru hidrogen la cel puțin 

10 %. Statele membre impun, de asemenea, 

ca operatorii sistemelor de transport și de 

distribuție să facă publice tarifele de 

racordare a surselor regenerabile de gaze, 

pe baza unor criterii transparente și 

nediscriminatorii. 

__________________ __________________ 

34 Directiva 2003/55/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 2003 

privind normele comune pentru piața 

internă în sectorul gazelor naturale și de 

abrogare a Directivei 98/30/CE (JO L 176, 

15.7.2003, p. 57). 

34 Directiva 2003/55/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 iunie 2003 

privind normele comune pentru piața 

internă în sectorul gazelor naturale și de 

abrogare a Directivei 98/30/CE (JO L 176, 

15.7.2003, p. 57). 

Or. en 

 

Amendamentul  903 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre impun, de 

asemenea, operatorilor de transport și de 

sistem și operatorilor de distribuție să 

suporte în totalitate costurile adaptărilor 

tehnice, precum racordările la rețea și 
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consolidările rețelei, exploatarea 

îmbunătățită a rețelei și să facă publice 

normele privind aplicarea 

nediscriminatorie a codurilor de rețea, 

care sunt necesare pentru a asigura 

integrarea noilor producători care 

alimentează rețeaua cu gaz produs din 

surse regenerabile, acordând o atenție 

deosebită producătorilor situați în regiuni 

periferice și în regiuni cu o densitate 

scăzută a populației. 

Or. en 

Justificare 

Din considerente de coerență, prezentul alineat cu privire la gaze reflectă alineatul privid 

energia electrică. 

 

Amendamentul  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În planurile lor naționale de 

acțiune în domeniul energiei 

regenerabile, statele membre evaluează 

necesitatea construirii de noi 

infrastructuri de încălzire și de răcire 

centralizată, produse din surse 

regenerabile de energie, în vederea 

realizării obiectivelor naționale pentru 

2030 menționate la articolul 3 

alineatul (1). În funcție de evaluarea lor 

cu privire la necesitatea de a construi o 

nouă infrastructură pentru încălzirea și 

răcirea centralizată produsă din surse 

regenerabile de energie în vederea 

realizării obiectivului Uniunii menționat la 

articolul 3 alineatul (1), statele membre 

adoptă, după caz, măsuri în vederea 

dezvoltării unei infrastructuri de încălzire 

centralizată care să fie adaptată la 
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încălzirea și răcirea produse de instalații 

mari ce funcționează pe bază de biomasă, 

de energie solară și de energie geotermală. 

Or. en 

 

Amendamentul  905 

Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă durabilă, de energie 

aerotermală în pompe mari de căldură, de 

energie solară și de energie geotermală, 

precum și la surplusul de căldură, 

provenit din industrie și din alte surse. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament adaugă surse durabile de energie care nu au fost menționate în textul 

original. 

 

Amendamentul  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 
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del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie și pentru 

căldura sau răcoarea reziduală în vederea 

realizării obiectivului Uniunii menționat la 

articolul 3 alineatul (1) din prezenta 

directivă, statele membre adoptă, după caz, 

măsuri în vederea dezvoltării unei 

infrastructuri de încălzire centralizată care 

să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală și la căldura sau 

răcoarea reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 
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menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală și la căldura și 

răcoarea reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală și la căldura sau 

răcoarea reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  909 

Pavel Telička 
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Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații ce funcționează pe 

bază de biomasă, de energie solară și de 

energie ambientală, precum și la căldura 

sau răcoarea reziduală. 

Or. en 

Justificare 

Producția de biomasă la scară mică nu ar trebui să fie exclusă din prezentul articol. În locul 

formulării „energie geotermală”, ar trebui folosită formularea „energie ambientală”, pentru a 

reflecta suficient modificările de la articolul 2 - definiții. Este esențială adaptarea la căldura 

sau răcoarea reziduală prin intermediul infrastructurii de încălzire centralizată. 

 

Amendamentul  910 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 
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încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații ce funcționează pe 

bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală și la căldura sau 

răcoarea reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  911 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații mari ce funcționează 

pe bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală. 

3. În funcție de evaluarea lor inclusă 

în planurile energetice și climatice 

naționale integrate în conformitate cu 

anexa I din Regulamentul [privind 

guvernanța], cu privire la necesitatea de a 

construi o nouă infrastructură pentru 

încălzirea și răcirea centralizată produsă 

din surse regenerabile de energie în 

vederea realizării obiectivului Uniunii 

menționat la articolul 3 alineatul (1) din 

prezenta directivă, statele membre adoptă, 

după caz, măsuri în vederea dezvoltării 

unei infrastructuri de încălzire centralizată 

care să fie adaptată la încălzirea și răcirea 

produse de instalații ce funcționează pe 

bază de biomasă, de energie solară și de 

energie geotermală și la căldura sau 

răcoarea reziduală. 

Or. en 

Justificare 

Nu este necesară referirea la instalații mari ce funcționează pe bază de biomasă în ceea ce 
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privește încălzirea centralizată, deoarece acestea pot fi și chiar sunt, adesea, mici. 

Infrastructura de încălzire centralizată ar trebui să fie adaptată, de asemenea, la căldura sau 

răcoarea reziduală, în vederea exploatării la maximum a potențialului de decarbonizare. 

 

Amendamentul  912 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20 a 

 Stocarea 

 1. Sistemele de stocare care contribuie la 

integrarea pe piață a producției de energie 

din surse regenerabile nu sunt definite ca 

fiind consumator final. Statele membre se 

asigură că sunt evitate taxele de rețea 

duble pentru energia electrică stocată. 

 2. Comisia monitorizează diferențele de 

taxe de rețea aplicabile sistemelor de 

stocare din statele membre și, dacă este 

necesar, ia măsurile adecvate pentru a 

asigura condiții de concurență echitabile 

între statele membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  913 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20 a 

 Stocarea 

 1. Sistemele de stocare care contribuie la 

integrarea pe piață a producției de energie 

din surse regenerabile nu sunt definite ca 

fiind consumator final. Statele membre se 
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asigură că sunt evitate taxele de rețea 

duble pentru energia electrică stocată. 

 2. Comisia monitorizează diferențele de 

taxe de rețea aplicabile sistemelor de 

stocare din statele membre și, dacă este 

necesar, ia măsurile adecvate pentru a 

asigura condiții de concurență echitabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20 a 

 Statele membre țin seama de 

particularitățile rețelei energetice în ceea 

ce privește instalațiile la scară mică, 

consumatorii autonomi de energie din 

surse regenerabile și comunitățile de 

energie, pentru a facilita accesul acestora 

la rețea. 

Or. en 

 

Amendamentul  915 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că, în mod 

individual sau prin intermediari, 

consumatorii autonomi: 

Statele membre se asigură că 

consumatorii finali au dreptul să devină 

consumatori autonomi de energie din 

surse regenerabile. Statele membre nu pot 

face discriminări între consumatorii care 

sunt locatari-proprietari, chiriași sau 
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proprietari. 

 Statele membre nu împiedică 

consumatorii finali să devină consumatori 

autonomi de energie din surse 

regenerabile, introducând, printre altele, 

plafoane de volum sau de capacitate 

cumulative sau pentru o instalație unică, 

proceduri împovărătoare și 

disproporționate, taxe, dispoziții 

contractuale și norme tehnice. 

 Statele membre se asigură că, în mod 

individual sau prin intermediari, 

consumatorii autonomi: 

Or. en 

 

Amendamentul  916 

Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că, în mod 

individual sau prin intermediari, 

consumatorii autonomi: 

Statele membre se asigură că 

consumatorii finali au dreptul să devină 

consumatori autonomi de energie din 

surse regenerabile. Statele membre nu pot 

face discriminări între consumatorii care 

sunt locatari-proprietari, chiriași sau 

proprietari. 

 Statele membre nu împiedică 

consumatorii finali să devină consumatori 

autonomi de energie din surse 

regenerabile, introducând, printre altele, 

plafoane de volum sau de capacitate 

cumulative sau pentru o instalație unică, 

proceduri împovărătoare și 

disproporționate, taxe, dispoziții 

contractuale și norme tehnice. 

 Statele membre se asigură că, acționând în 

mod individual sau prin intermediari, 

consumatorii autonomi: 

Or. en 
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Amendamentul  917 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că, în mod 

individual sau prin intermediari, 

consumatorii autonomi: 

Statele membre se asigură că 

consumatorii finali au dreptul să devină 

consumatori autonomi de energie din 

surse regenerabile, atât în mod individual, 

cât și în mod colectiv. În acest scop, 

statele membre se asigură că, în mod 

individual, consumatorii autonomi: 

Or. en 

 

Amendamentul  918 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

 sunt îndreptățiți să își consume energia 

electrică din surse regenerabile 

autoprodusă, fără a face obiectul vreunei 

taxe sau al vreunui comision; 

 sistemele de stocare a energiei electrice 

combinate cu instalațiile de producere a 

energiei electrice pentru autoconsum nu 

fac obiectul vreunei taxe. Ar trebui să se 

evite impozitarea directă sau taxele de 

rețea duble pentru energia electrică 
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stocată; 

Or. en 

 

Amendamentul  919 

Werner Langen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile, cu condiția ca 

costurile de refinanțare a sistemului de 

alimentare cu energie să fie distribuite în 

mod egal între toți utilizatorii finali și să 

nu existe nicio denaturare a concurenței; 

Or. de 

Justificare 

O distribuție echitabilă a tarifelor de rețea, a impozitelor și a taxelor, deschiderea spre 

tehnologie și concurența pentru soluții eficiente și rentabile sunt esențiale pentru a evita 

denaturarea pieței. La elaborarea reglementărilor, trebuie să se acorde atenție asigurării 

unui tratament egal și nediscriminatoriu al utilizatorilor activi, astfel încât să nu existe nicio 

denaturare a concurenței. Cererile excesive trebuie să fie întotdeauna evitate. 

 

Amendamentul  920 

Eugen Freund 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 
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excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; totuși, aceștia au 

de asemenea o responsabilitate bazată pe 

solidaritate, care ar trebui să contribuie la 

consolidarea stabilității rețelei și la 

distribuirea echitabilă a costurilor de 

întreținere a rețelei. 

Or. de 

 

Amendamentul  921 

Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția 

lor excedentară de energie electrică din 

surse regenerabile, fără a face obiectul 

unor proceduri disproporționate și al unor 
taxe care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să își consume 

energia electrică din surse regenerabile 

autoprodusă, fără a face obiectul vreunei 

taxe sau al vreunui comision; 

Or. en 

 

Amendamentul  922 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și fără a face 

obiectul sau fără a fi beneficiarii unor 
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taxe care nu reflectă costurile; 

Or. en 

 

Amendamentul  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și fără a face 

obiectul sau fără a fi beneficiarii unor 

taxe care nu reflectă costurile; 

Or. en 

 

Amendamentul  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și fără a face 

obiectul sau fără a fi beneficiarii unor 

taxe care nu reflectă costurile; 

Or. en 
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Justificare 

Consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile ar trebui să facă obiectul unor taxe 

de rețea care reflectă costurile, la fel ca alți consumatori. Acești consumatori independenți 

sunt încă dependenți de rețea, deoarece generatoarele lor produc energie electrică doar 

atunci când este soare sau bate vântul. În consecință, costurile fixe ale sistemului de 

alimentare cu energie trebuie plătite de un număr mai mic de consumatori, conducând la o 

sarcină multiplă pentru cei care sunt taxați. O distribuire corespunzătoare a taxelor și a 

impozitelor de rețea este esențială. 

 

Amendamentul  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă fără taxe sau impozite de 

penalizare, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

Or. en 

 

Amendamentul  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin tehnologii de 

registru distribuit sau prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri și taxe discriminatorii sau 
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disproporționat de împovărătoare; 

Or. en 

Justificare 

Modificarea este necesară pentru a se asigura coerența cu limbajul utilizat la articolul 15 

alineatul (1) litera (a) din Directiva privind energia electrică reformată și pentru a se 

clarifica pentru consumatorii autonomi faptul că ei nu vor face obiectul unor proceduri sau 

taxe care să îi penalizeze sau să le descurajeze activitatea. 

 

Amendamentul  927 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

care nu reflectă costurile; 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin intermediari sau 

prin contracte de achiziție de energie 

electrică, producția lor excedentară de 

energie electrică din surse regenerabile, 

fără a face obiectul unor proceduri și taxe 

discriminatorii sau disproporționat de 

împovărătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  928 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume și 

să vândă, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, producția lor 

excedentară de energie electrică din surse 

regenerabile, fără a face obiectul unor 

proceduri disproporționate și al unor taxe 

(a) sunt îndreptățiți să autoconsume, să 

stocheze și să vândă, inclusiv prin 

contracte de achiziție de energie electrică, 

producția lor excedentară de energie 

electrică din surse regenerabile, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 
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care nu reflectă costurile; al unor taxe care nu reflectă costurile; 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile ar trebui să fie îndreptățiți, de 

asemenea, să stocheze energie electrică din surse regenerabile. 

 

Amendamentul  929 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) sunt îndreptățiți să instaleze și să 

opereze sisteme de stocare a energiei 

electrice combinate cu instalații de 

producere a energiei electrice din surse 

regenerabile pentru autoconsum fără a 

face obiectul vreunei taxe, nici al taxelor 

de rețea duble pentru energia electrică 

stocată; 

Or. en 

 

Amendamentul  930 

Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) sistemele de stocare a energiei 

electrice combinate cu instalațiile de 

producere a energiei electrice din surse 

regenerabile pentru autoconsum nu fac 

obiectul vreunei taxe. Ar trebui să se evite 

impozitarea directă sau taxele de rețea 

duble pentru energia electrică stocată; 
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Or. en 

 

Amendamentul  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) sunt îndreptățiți să își consume și 

să stocheze energia electrică din surse 

regenerabile autoprodusă, fără a face 

obiectul vreunei taxe sau al vreunui 

comision, nici al taxelor de rețea; 

Or. en 

 

Amendamentul  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) nu fac obiectul taxelor, al 

comisioanelor, al impozitelor pentru 

energia electrică pe care o introduc în 

rețea sau al altor sarcini financiare care 

discriminează împotriva producerii de 

energie electrică; 

Or. en 

 

Amendamentul  933 

Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) sunt îndreptățiți să vândă, inclusiv 

prin contracte de achiziție de energie 

electrică, producția lor excedentară de 

energie electrică din surse regenerabile, 

cel puțin la prețul pieței; 

Or. en 

 

Amendamentul  934 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori; 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori, își asumă drepturile și 

obligațiile producătorilor definite de 

statele membre; 

Or. en 

Justificare 

Consumatorul autonom ar trebui considerat consumator (ar trebui să aibă statutul de 

consumator) care are dreptul să furnizeze surplusul către rețea și ar trebui să aibă anumite 

drepturi și obligații ca producător. 

 

Amendamentul  935 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori; 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori în sfera de aplicare a 

contractului de aprovizionare cu energie; 

Or. en 



 

AM\1130434RO.docxx 39/157 PE607.899v02-00 

 RO 

 

Amendamentul  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori; 

(b) își mențin drepturile de 

consumatori și 

Or. en 

 

Amendamentul  937 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) pot decide să devină membri ai 

unei comunități de energie din surse 

regenerabile și să participe în mod 

voluntar la orice proiect individual sau 

colectiv privind energia din surse 

regenerabile, indiferent dacă dețin sau 

închiriază spațiile de lucru; 

Or. en 

 

Amendamentul  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale 

eliminat 
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sau a Uniunii, în legătură cu energia 

electrică din surse regenerabile pe care o 

introduc în rețea în limita a 10 MWh 

pentru gospodării și 500 MWh pentru 

persoanele juridice pe an; și 

Or. en 

 

Amendamentul  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale 

sau a Uniunii, în legătură cu energia 

electrică din surse regenerabile pe care o 

introduc în rețea în limita a 10 MWh 

pentru gospodării și 500 MWh pentru 

persoanele juridice pe an; și 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice pe 

an; și 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice pe 

an; în cazul în care aceste persoane 

juridice sunt comunități de energie din 

surse regenerabile sau organisme publice, 
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inclusiv municipalități sau entități 

controlate în mod direct sau indirect de 

municipalități, limita anuală se calculează 

ca suma limitelor individuale ale tuturor 

gospodăriilor municipalității; și 

Or. en 

 

Amendamentul  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice pe 

an; și 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice pe 

an; totuși, se aplică normele privind 

supravegherea și cerințele tehnice în ceea 

ce privește racordarea la rețea/rețele; și 

Or. en 

 

Amendamentul  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice pe 

an; și 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru gospodării 

și 500 MWh pentru persoanele juridice, 

fără a aduce atingere procedurilor 

prevăzute pentru supravegherea și 
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aprobarea racordărilor de producere la 

rețele de către OD; 

Or. en 

 

Amendamentul  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru 

gospodării și 500 MWh pentru persoanele 

juridice pe an; și 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 500 MWh pe an; și 

Or. en 

Justificare 

Modificarea cifrelor înseamnă extinderea opțiunilor tehnologiilor de autoaprovizionare 

dincolo de panourile fotovoltaice. 

 

Amendamentul  944 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 10 MWh pentru 

gospodării și 500 MWh pentru persoanele 

juridice pe an; și 

(c) nu sunt considerați furnizori de 

energie, în temeiul legislației naționale sau 

a Uniunii, în legătură cu energia electrică 

din surse regenerabile pe care o introduc în 

rețea în limita a 500 MWh pe an; și 
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Or. en 

 

Amendamentul  945 

Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe 

care o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Amendamentul  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse, precum și valoarea pe 

termen lung pentru rețea, mediu și 

societate, în conformitate cu analiza cost-

beneficiu a resurselor de energie 

distribuite în temeiul articolului 59 din 

[Directiva reformată 2009/72/CE astfel 

cum este propusă de COM(2016) 864]. 

Acest lucru nu împiedică statele membre 

să instituie sau să continue modele 

inovatoare de remunerare, cum ar fi 

contorizarea sau contorizarea virtuală 

netă. 

Or. en 

Justificare 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Amendamentul  947 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă cel puțin valoarea pe piață a 
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electrice introduse. energiei electrice introduse, precum și 

valoarea pe termen lung pentru rețea, 

mediu și societate, în conformitate cu 

analiza cost-beneficiu a resurselor de 

energie distribuite în temeiul 

articolului 59 din [Directiva reformată 

2009/72/CE astfel cum este propusă de 

COM(2016) 864]. Statele membre pot 

stabili un prag mai ridicat decât cel 

stabilit la litera (c). 

Or. en 

 

Amendamentul  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. Statele membre pot 

stabili un prag mai ridicat decât cel 

stabilit la litera (c), fără a aduce atingere 

procedurilor pentru supravegherea și 

aprobarea racordărilor de producere la 

rețele de către OD. 

Or. en 

 

Amendamentul  949 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație care este 
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reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. 

echivalentă cel puțin cu prețul pieței. 

 Statele membre pot stabili un prag mai 

ridicat decât cel stabilit la litera (c). 

Or. en 

 

Amendamentul  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) primesc, pentru energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, o remunerație ce 

reflectă valoarea pe piață a energiei 

electrice introduse. 

(d) ar trebui să poată vinde cel puțin 

la valoarea de pe piață energia electrică 

din surse regenerabile autoprodusă pe care 

o introduc în rețea, iar acest lucru ar putea 

fi realizat și prin contracte de achiziție de 

energie electrică. 

Or. en 

 

Amendamentul  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) trebuie să plătească costurile 

integrale pe care le generează prin 

introducerea în rețea a energiei electrice 

autoproduse din surse regenerabile, care 

includ, printre altele, taxe de rețea și 

costuri de politică. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a se evita divizarea consumatorilor și pentru a se preveni împovărarea 
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necorespunzătoare a consumatorilor tradiționali. 

 

Amendamentul  952 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) contribuie la costul general de 

dezvoltare a rețelei într-un mod echitabil 

și proporțional; 

Or. en 

 

Amendamentul  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) au prioritate de dispecerizare, 

acordată de operatorii de sisteme de 

transport și de distribuție. 

Or. en 

 

Amendamentul  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot stabili un prag mai 

ridicat decât cel stabilit la litera (c). 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot stabili un prag mai 

ridicat decât cel stabilit la litera (c). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se asigură că 

autoconsumul nu reduce într-un mod 

nejustificat sau disproporționat plata 

tarifelor și a taxelor de rețea în sistemul 

electroenergetic comparativ cu cele care 

ar fi corespuns totalului sumelor plătite 

de consumatorii individuali. Statele 

membre se asigură că autoconsumul 

contribuie în mod adecvat la costurile 

sistemului. 

Or. en 

 

Amendamentul  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 



 

AM\1130434RO.docxx 49/157 PE607.899v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Într-un mod nediscriminatoriu, statele 

membre pot promova consumul de 

energie electrică autoprodusă, prin 

scutirea completă sau parțială a acestui 

tip de consum de la taxe sau impozite, 

asigurând, în același timp, distribuirea 

echitabilă a costurilor de întreținere a 

rețelei. 

Or. en 

 

Amendamentul  958 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente, în aceeași 

zonă rezidențială și sunt situați în același 

amplasament de servicii partajat comercial 

ori industrial sau în același sistem de 

distribuție închis să autoconsume la comun 

ca și cum ar fi un consumator autonom de 

energie din surse regenerabile individual și 

că aceștia pot beneficia de drepturile 

descrise la alineatul (1) literele (a)-(d). În 

acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) 

litera (c) se aplică fiecărui consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

în cauză. Statele membre pot stabili limite 

mai extinse pentru autoconsumul colectiv, 

cum ar fi un segment al rețelei de 

distribuție. Energia electrică autoprodusă 

care circulă prin cablurile din zonele 

comune ale blocurilor și ale locațiilor este 

considerată energie electrică 

autoconsumată.  

Or. en 
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Amendamentul  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. Toți consumatorii 

care acționează în comun vor fi 

contorizați cu precizie și în mod 

individual în ceea ce privește energia 

consumată și energia vândută, pentru a se 

asigura o alocare echitabilă a sistemului, 

precum și a costurilor de rețea și a 

veniturilor din vânzările de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 
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partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. 

Or. en 

 

Amendamentul  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile (sau prosumatorii) ar trebui să fie 

integrați pe piața energiei electrice. Ar trebui evitat orice tip de discriminare (pozitivă sau 

negativă). Consumatorii autonomi ar trebui să fie îndreptățiți să vândă energie electrică pe 

piață la un preț care să reflecte valoarea pe piață a energiei electrice produse. Aceștia ar 

trebui să aibă o responsabilitate de echilibrare (articolul 4 din Regulamentul privind energia 

electrică), pe care o pot externaliza furnizorului sau intermediarului lor, care este o parte 

responsabilă de menținerea echilibrului. Definiția „furnizorului de energie” nu este prevăzută 

în pachetul „Energia curată”; așadar, terminologia propusă nu este consecventă. 
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Amendamentul  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente, în aceeași 

zonă rezidențială ori sunt situați în același 

amplasament de servicii partajat, public ori 

comercial sau în același sistem de 

distribuție închis să autoconsume la comun 

ca și cum ar fi un consumator autonom de 

energie din surse regenerabile individual. 

În acest caz, pragul stabilit la alineatul (1) 

litera (c) se aplică fiecărui consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  963 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același 

sistem de distribuție închis să 

autoconsume la comun ca și cum ar fi un 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile individual. În acest caz, pragul 

stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică 

fiecărui consumator autonom de energie 

din surse regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în vecinătatea clădirii să 

autoconsume la comun ca și cum ar fi un 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile individual. În acest caz, pragul 

stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică 

fiecărui consumator autonom de energie 

din surse regenerabile în cauză. 
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Or. en 

 

Amendamentul  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat ori comercial sau în același sistem 

de distribuție închis să autoconsume la 

comun ca și cum ar fi un consumator 

autonom de energie din surse regenerabile 

individual. În acest caz, pragul stabilit la 

alineatul (1) litera (c) se aplică fiecărui 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile în cauză. 

2. Statele membre se asigură că li se 

permite consumatorilor autonomi de 

energie din surse regenerabile care locuiesc 

în același bloc de apartamente ori sunt 

situați în același amplasament de servicii 

partajat, industrial ori comercial sau în 

același sistem de distribuție închis să 

autoconsume la comun ca și cum ar fi un 

consumator autonom de energie din surse 

regenerabile individual. În acest caz, pragul 

stabilit la alineatul (1) litera (c) se aplică 

fiecărui consumator autonom de energie 

din surse regenerabile în cauză. 

Or. en 

 

Amendamentul  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 - alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre efectuează o 

evaluare a barierelor existente și a 

potențialului de dezvoltare al 

autoconsumului pe teritoriul lor, cu 

scopul de a stabili un cadru favorabil 

pentru a promova și a facilita dezvoltarea 

autoconsumului de energie din surse 

regenerabile. Acest cadru cuprinde: 

 (a) măsuri specifice, inclusiv stimulente 

financiare, pentru a încuraja participarea 



 

PE607.899v02-00 54/157 AM\1130434RO.docxx 

RO 

la autoconsum a gospodăriilor cu venituri 

mici expuse riscului de sărăcie energetică, 

inclusiv a locatarilor; 

 (b) instrumente pentru a facilita accesul 

la finanțare; 

 (c) stimulente destinate dezvoltatorilor 

pentru a realiza proiecte situate în 

locuințe sociale; 

 (d) stimulente destinate proprietarilor de 

clădiri pentru a crea posibilități de 

autoconsum pentru locatari; 

 (e) eliminarea tuturor barierelor de 

reglementare din calea autoconsumului 

de energie din surse regenerabile. 

 (f) măsuri de sprijin economic și financiar 

oferit administrațiilor publice pentru 

utilizarea autoconsumului, acordându-se 

o atenție deosebită utilizării energiei 

electrice generate pentru încărcarea 

vehiculelor electrice și impunându-se 

măsuri de însoțire pentru difuzarea 

informațiilor și a rezultatelor către 

cetățeni. 

 Această evaluare și cadrul favorabil fac 

parte din planurile naționale privind 

clima și energia în conformitate cu 

Regulamentul [privind guvernanța 

Uniunii energetice]. 

Or. es 

Justificare 

Se consideră ă este deosebit de important să se faciliteze acțiunea exemplară a 

administrațiilor si aducerea acesteia la cunoștința cetățenilor. 

 

Amendamentul  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a.  Statele membre efectuează o 

evaluare a barierelor existente și a 

potențialului de dezvoltare al 

autoconsumului pe teritoriul lor, cu 

scopul de a stabili un cadru favorabil 

pentru a promova și a facilita dezvoltarea 

autoconsumului de energie din surse 

regenerabile. Acest cadru cuprinde: 

 (a) măsuri specifice, inclusiv stimulente 

financiare, pentru a încuraja participarea 

la autoconsum a gospodăriilor cu venituri 

mici expuse riscului de sărăcie energetică, 

inclusiv a locatarilor; 

 (b) instrumente pentru a facilita accesul 

la finanțare; 

 (c) stimulente destinate dezvoltatorilor 

pentru a realiza proiecte situate în 

locuințe sociale; 

 (d) stimulente destinate proprietarilor de 

clădiri pentru a crea posibilități de 

autoconsum pentru locatari; 

 (e) eliminarea tuturor barierelor de 

reglementare din calea autoconsumului 

de energie din surse regenerabile. 

 (f) combaterea mai riguroasă a practicilor 

abuzive de vânzare 

 Această evaluare și cadrul favorabil fac 

parte din planurile naționale privind 

clima și energia în conformitate cu 

Regulamentul [privind guvernanța 

uniunii energetice]. 

Or. fr 

 

Amendamentul  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre efectuează o 

evaluare a obstacolelor existente și a 

potențialului de dezvoltare a 

autoconsumului pe teritoriile lor, în 

vederea punerii în aplicare a unui cadru 

favorabil pentru promovarea și facilitarea 

dezvoltării autoconsumului de energie din 

surse regenerabile, atât în ceea ce privește 

energia electrică, cât și încălzirea și 

răcirea. Cadrul cuprinde: 

 (a) măsuri specifice, inclusiv stimulente 

financiare, pentru a încuraja participarea 

la autoconsum a gospodăriilor cu venituri 

reduse, aflate în risc de sărăcie 

energetică, inclusiv a chiriașilor; 

 (b) instrumente pentru facilitarea 

accesului la finanțare; 

 (c) stimulente pentru investitori, pentru a 

desfășura proiecte din domeniul 

locuințelor sociale; 

 (d) stimulente pentru proprietarii de 

clădiri, pentru a crea posibilități de 

autoconsum pentru chiriași; 

 (e) eliminarea tuturor barierelor de 

reglementare din calea autoconsumului 

de energie din surse regenerabile. 

 Această evaluare și acest cadru favorabil 

fac parte din planurile energetice și 

climatice la nivel național, în 

conformitate cu [Regulamentul privind 

uniunea energetică]. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui promovate atât energia electrică din surse regenerabile, cât și încălzirea și răcirea. 

Încălzirea și răcirea în clădiri și în industrie reprezintă jumătate din consumul de energie al 

UE. 

 

Amendamentul  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Pe baza unei evaluări a 

obstacolelor existente și a potențialului, 

statele membre iau măsuri pentru a 

încuraja participarea la autoconsum a 

chiriașilor și a gospodăriilor care se 

confruntă cu sărăcia, inclusiv dezvoltarea 

de stimulente pentru a facilita accesul la 

finanțare și pentru a îi încuraja pe 

dezvoltatori să desfășoare proiecte în 

domeniul locuințelor sociale, iar pe 

proprietarii de clădiri, să le creeze 

chiriașilor lor posibilități de autoconsum. 

Această evaluare ar trebui să facă parte 

din planurile energetice și climatice la 

nivel național, în temeiul Regulamentului 

[privind guvernanța, astfel cum este 

propus prin COM(2016)759]. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a le permite tuturor membrilor societății să participe la tranziția energetică și să 

beneficieze de autoconsum, sunt necesare dispoziții specifice, care să încurajeze gospodăriile 

care se confruntă cu sărăcia în ceea ce privește combustibilul și gospodăriile care își 

închiriază locuințele să participe la autoconsum. 

 

Amendamentul  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre se asigură că 

clienții tradiționali nu sunt penalizați prin 

eliminarea obstacolelor pentru 

participarea consumatorilor 

autonomi/prosumatorilor și că 

comunitățile energetice locale nu creează 
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costuri suplimentare pentru utilizatorii 

finali care decid să rămână simpli 

consumatori. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui evitată sarcina inechitabilă asupra celorlalți consumatori. 

 

Amendamentul  970 

Eva Kaili 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Instalația consumatorului 

autonom de energie din surse regenerabile 

poate fi gestionată de o terță parte în ceea 

ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. 

3. Statele membre permit deținerea 

sau gestionarea instalațiilor 

consumatorilor autonomi de energie din 

surse regenerabile de către părți terțe în 

ceea ce privește instalarea, exploatarea, 

inclusiv contorizarea, și întreținerea și 

conferă acestor instalații drepturile 

descrise la alineatul (1) literele (a)-(d). 

Consumatorii autonomi pot încheia 

contracte cu alt furnizor pentru a-și 

acoperi cererea reziduală de energie 

electrică. Atunci când consumatorii 

autonomi nu mai ocupă spațiul respectiv, 

iar noii ocupanți ai spațiului nu doresc să 

utilizeze energia produsă de instalațiile 

care utilizează energie regenerabilă, 

legislația statelor membre asigură faptul 

că acea instalație și eventualele stimulente 

asociate pot fi transferate altor 

consumatori.  

Or. en 

Justificare 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 
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therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

Amendamentul  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

gestionată de o terță parte în ceea ce 

privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

gestionată de o terță parte în ceea ce 

privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. Energia 

electrică din producție proprie 

transportată prin cablurile din zonele 

comune ale blocurilor și ale altor 

construcții se consideră ca fiind consum 

din producție proprie. 

Or. en 

 

Amendamentul  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

gestionată de o terță parte în ceea ce 

privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

gestionată de o terță parte în ceea ce 

privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea, cu condiția ca 

riscul economic legat de exploatarea 

instalației să aparțină consumatorului 

autonom de energie din surse 
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regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  973 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

gestionată de o terță parte în ceea ce 

privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. 

3. Instalația consumatorului autonom 

de energie din surse regenerabile poate fi 

deținută sau gestionată cu acordul 

consumatorului autonom de o terță parte 

în ceea ce privește instalarea, exploatarea, 

inclusiv contorizarea, și întreținerea. 

Or. en 

 

Amendamentul  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Instalația consumatorului 

autonom de energie din surse regenerabile 

poate fi gestionată de o terță parte în ceea 

ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv 

contorizarea, și întreținerea. 

3. Consumatorul autonom de energie 

din surse regenerabile poate decide să 

atribuie gestionarea instalației sale unei 

terțe părți în ceea ce privește instalarea, 

exploatarea, inclusiv contorizarea, și 

întreținerea. 

Or. en 

Justificare 

Acest articol ar trebui să garanteze că consumatorii autonomi de energie din surse 

regenerabile au dreptul de a decide să transfere gestionarea instalației lor către un terț. În 

caz contrar, acest articol ar putea fi interpretat ca permițând furnizorilor să restrângă 

activitățile de instalare, de exploatare și de întreținere efectuate de terțe părți, dacă acestea 
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nu sunt efectuate de către ei înșiși. 

 

Amendamentul  975 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre efectuează o 

evaluare a obstacolelor existente și a 

potențialului de dezvoltare a 

autoconsumului pe teritoriile lor, în 

vederea punerii în aplicare a unui cadru 

favorabil pentru promovarea și facilitarea 

dezvoltării autoconsumului de energie din 

surse regenerabile.  

 Cadrul cuprinde: 

  (a) măsuri specifice, inclusiv stimulente 

financiare, pentru a încuraja participarea 

la autoconsum a gospodăriilor cu venituri 

reduse, aflate în risc de sărăcie 

energetică, inclusiv a chiriașilor; 

 (b) instrumente pentru facilitarea 

accesului la finanțare;  

(c) stimulente pentru investitori, pentru a 

desfășura proiecte din domeniul 

locuințelor sociale; 

 (d) stimulente pentru proprietarii de 

clădiri, pentru a crea posibilități de 

autoconsum pentru chiriași; 

 (e) eliminarea tuturor barierelor de 

reglementare din calea autoconsumului 

de energie din surse regenerabile. 

 Această evaluare și acest cadru favorabil 

fac parte din planurile energetice și 

climatice la nivel național, în 

conformitate cu [Regulamentul privind 

guvernanța uniunii energetice] 

Or. en 
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Amendamentul  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre stabilesc un 

obiectiv obligatoriu la nivel național 

pentru ponderea de energie din surse 

regenerabile produsă de consumatorii 

autonomi, care urmează să fie atins până 

în 2030. Înainte de stabilirea unui astfel 

de obiectiv, statele membre organizează o 

consultare publică la care participă, 

printre alții, orașele, organizațiile 

consumatorilor și societatea civilă. Acest 

obiectiv ar trebui să facă parte din 

planurile naționale ale statelor membre 

privind clima și energia în conformitate 

cu regulamentul [privind guvernanța, 

astfel cum a fost propus în 

COM(2016)759] 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse 

regenerabile nu reprezintă numai factorii esențiali pentru o tranziție lină către o societate 

durabilă și bazată în totalitate pe surse regenerabile, ci aduc, de asemenea, mari beneficii 

societale și economice la nivel local. Definirea unor obiective specifice pe baza potențialului 

național ar ajuta statele membre să atingă obiectivul global privind energiile regenerabile, să 

sporească prosperitatea și bunăstarea la nivel local și, prin urmare, la nivel național și, în 

cele din urmă, să realizeze un consens în privința măsurilor de combatere a schimbărilor 

climatice. 

 

Amendamentul  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre se asigură că 

autoconsumul nu reduce într-un mod 

nejustificat sau disproporționat plata 

tarifelor și a taxelor de rețea în sistemul 

electroenergetic comparativ cu cele care 

ar fi corespuns totalului sumelor plătite 

de consumatorii individuali. Statele 

membre se asigură că autoconsumul 

contribuie în mod adecvat la costurile 

sistemului. 

Or. en 

 

Amendamentul  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre nu împiedică 

consumatorii finali să devină consumatori 

autonomi de energie din surse 

regenerabile, introducând, printre altele, 

plafoane de volum sau de capacitate 

cumulative sau pentru o instalație unică, 

proceduri împovărătoare și 

disproporționate, taxe, dispoziții 

contractuale și norme tehnice. 

Or. en 

 

Amendamentul  979 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile sunt 

îndreptățite să producă, să consume, să 

stocheze și să vândă energie din surse 

regenerabile, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 

al unor taxe care nu reflectă costurile. 

Statele membre se asigură că toate 

autoritățile locale și regionale și 

consumatorii finali, cu condiția ca, pentru 

clienții care nu sunt gospodării, aceștia să 

nu fie un IMM, iar participarea lor să nu 

constituie principala lor activitate 

comercială sau profesională, au dreptul 

să participe la o comunitate de energie din 

surse regenerabile. Statele membre se 

asigură că comunitățile de energie din 

surse regenerabile sunt îndreptățite să 

producă, să consume, să stocheze și să 

vândă energie din surse regenerabile, 

inclusiv prin contracte de achiziție de 

energie electrică, precum și să o furnizeze 

membrilor comunității și pe piețele 

organizate, fie individual, fie prin 

intermediul unui terț intermediar, fără a 

face obiectul unor proceduri și al unor taxe 

discriminatorii sau disproporționat de 

împovărătoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  980 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile sunt 

îndreptățite să producă, să consume, să 

stocheze și să vândă energie din surse 

regenerabile, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 

al unor taxe care nu reflectă costurile. 

Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile sunt 

îndreptățite să producă, să consume, să 

stocheze și să vândă energie din surse 

regenerabile, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 

al unor taxe care nu reflectă costurile. 

Trebuie stabilite norme detaliate pentru 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile, ținând seama de faptul că 

aceste comunități nu trebuie privilegiate 
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în mod disproporționat în comparație cu 

furnizorii de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  981 

Werner Langen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile sunt 

îndreptățite să producă, să consume, să 

stocheze și să vândă energie din surse 

regenerabile, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 

al unor taxe care nu reflectă costurile. 

Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile sunt 

îndreptățite să producă, să consume, să 

stocheze și să vândă energie din surse 

regenerabile, inclusiv prin contracte de 

achiziție de energie electrică, fără a face 

obiectul unor proceduri disproporționate și 

al unor taxe care nu reflectă costurile, cu 

condiția ca drepturile consumatorilor să 

nu fie diminuate și să nu existe 

discriminări directe sau indirecte 

împotriva concurenților. 

Or. de 

Justificare 

Există pericolul ca elaborarea unor norme specifice pentru comunitățile de energie din surse 

regenerabile să ducă la discriminarea altor actori de pe piață, la diminuarea drepturilor 

consumatorilor și la apariția unor noi domenii cu caracter nedeterminat. Nu ar trebui să se 

acorde niciun statut special prin intermediul scutirilor. 

 

Amendamentul  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre se asigură că comunitățile 

de energie din surse regenerabile nu 
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reduc într-un mod nejustificat sau 

disproporționat plata tarifelor și a taxelor 

de rețea în sistemul electroenergetic 

comparativ cu cele care ar fi corespuns 

totalului sumelor plătite de consumatorii 

individuali. Statele membre se asigură că 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile contribuie în mod adecvat la 

costurile sistemului. 

Or. en 

 

Amendamentul  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este o 

comunitate locală de energie, astfel cum 

este definită în [Directiva 2009/72/CE 

reformată, astfel cum a fost propusă prin 

COM(2016) 864], respectiv un IMM sau o 

organizație non-profit ai cărei acționari sau 

membri cooperează pentru producerea, 

distribuirea, stocarea sau furnizarea de 

energie din surse regenerabile, această 

cooperare putând avea loc dincolo de 

frontierele statelor membre. Pentru a fi 

tratate drept comunități de energie din 

surse regenerabile, cel puțin 51 % din 

pozițiile din cadrul consiliului de 

administrație sau al organismelor de 

conducere ale entității trebuie rezervate 

membrilor locali, și anume 

reprezentanților ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățenilor care au un 

interes direct pentru activitatea 

comunității și pentru efectele acesteia. În 

plus, acestea trebuie să îndeplinească cel 

puțin patru dintre următoarele criterii: 

Or. en 
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Amendamentul  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este o 

comunitate locală de energie, astfel cum 

este definită în [Directiva 2009/72/CE 

reformată, astfel cum a fost propusă prin 

COM(2016) 864], respectiv un IMM sau o 

organizație non-profit ai cărei acționari sau 

membri cooperează pentru producerea, 

distribuirea, stocarea sau furnizarea de 

energie din surse regenerabile. Pentru a fi 

tratate drept comunități de energie din 

surse regenerabile, cel puțin 51 % din 

pozițiile din cadrul consiliului de 

administrație sau al organismelor de 

conducere ale entității trebuie rezervate 

membrilor locali, și anume 

reprezentanților ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățenilor care au un 

interes direct în activitatea comunității și 

în efectele acesteia. În plus, acestea 

trebuie să îndeplinească cel puțin patru 

dintre următoarele criterii: 

Or. en 

 

Amendamentul  985 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este o 
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IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

comunitate locală de energie, astfel cum 

este definită în [Directiva 2009/72/CE 

reformată, astfel cum a fost propusă prin 

COM(2016) 864], respectiv un IMM sau o 

organizație non-profit ai cărei acționari sau 

membri cooperează pentru producerea, 

distribuirea, stocarea sau furnizarea de 

energie din surse regenerabile. Pentru a fi 

tratate drept comunități de energie din 

surse regenerabile, cel puțin 51 % din 

pozițiile din cadrul consiliului de 

administrație sau al organismelor de 

conducere ale entității trebuie rezervate 

membrilor locali, și anume 

reprezentanților ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățenilor care au un 

interes direct în activitatea comunității și 

în efectele acesteia. 

 În plus, acestea trebuie să îndeplinească 

cel puțin patru dintre următoarele criterii: 

Or. en 

 

Amendamentul  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este o 

cooperativă, o asociație, un parteneriat, o 

organizație non-profit sau o altă persoană 

juridică care este controlată efectiv de 

către acționari sau membri de la nivel 

local, care cooperează pentru producerea, 

distribuirea, stocarea sau furnizarea de 

energie din surse regenerabile și care 

îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

Or. en 
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Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. 

 

Amendamentul  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit de la 

nivel local ai cărei acționari sau membri 

cooperează pentru producerea, distribuirea, 

stocarea sau furnizarea de energie din surse 

regenerabile, care reprezintă în mare 

măsură interesele locale și care 

îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

Or. en 

 

Amendamentul  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM, o entitate publică sau o 

întreprindere publică sau o organizație 

non-profit ai cărei acționari sau membri 

cooperează pentru producerea, distribuirea, 

stocarea sau furnizarea de energie din surse 

regenerabile și care îndeplinește cel puțin 

patru dintre următoarele criterii: 
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Or. en 

 

Amendamentul  989 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse 

regenerabile. 

Or. en 

Justificare 

Promovarea comunităților de energie din surse regenerabile ar trebui să constituie o opțiune 

lăsată la latitudinea statelor membre. Nu există niciun motiv obiectiv pentru a propune o 

definiție la nivelul UE. De asemenea, articolul este greu de pus în aplicare și nici nu este 

verificabil în practică. Cine va fi în măsură să verifice dacă patru dintre cele cinci criterii 

enumerate mai sus sunt cu adevărat întrunite? Ce se întâmplă atunci când îndeplinirea 

criteriilor se modifică în timp, deci care vor fi consecințele pentru comunitățile de energie din 

surse regenerabile? 

 

Amendamentul  990 

Massimiliano Salini 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește toate criteriile 
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următoarele criterii: următoare: 

Or. en 

 

Amendamentul  991 

Flavio Zanonato 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește cel puțin patru dintre 

următoarele criterii: 

În scopul prezentei directive, o comunitate 

de energie din surse regenerabile este un 

IMM sau o organizație non-profit ai cărei 

acționari sau membri cooperează pentru 

producerea, distribuirea, stocarea sau 

furnizarea de energie din surse regenerabile 

și care îndeplinește toate criteriile 

următoare: 

Or. en 

Justificare 

Este important să se garanteze omogenitatea și coerența, în vederea asigurării unor condiții 

de concurență echitabile la nivelul UE. 

 

Amendamentul  992 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

municipalități, sau IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

energiei din surse regenerabile; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

municipalități, sau IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniul energiei 

din surse regenerabile; 

(a) acționarii sau membrii, care vor fi 

mai multe persoane, sunt persoane fizice, 

autorități locale, inclusiv municipalități, 

sau IMM-uri care își desfășoară activitatea 

în domeniul energiei din surse 

regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  994 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

municipalități, sau IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniul energiei 

din surse regenerabile; 

(a) acționarii sau membrii, care vor fi 

mai multe persoane, sunt persoane fizice, 

autorități locale, inclusiv municipalități, 

sau IMM-uri care își desfășoară activitatea 

în domeniul energiei din surse 

regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

(a) acționarii sau membrii, care vor fi 

mai multe persoane, sunt persoane fizice, 
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municipalități, sau IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniul energiei 

din surse regenerabile; 

autorități locale, inclusiv municipalități, 

sau IMM-uri care își desfășoară activitatea 

în domeniul energiei din surse 

regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

municipalități, sau IMM-uri care își 

desfășoară activitatea în domeniul energiei 

din surse regenerabile; 

(a) acționarii sau membrii sunt 

persoane fizice, autorități locale, inclusiv 

municipalități, IMM-uri sau orice alte 

entități juridice care își desfășoară 

activitatea în domeniul energiei din surse 

regenerabile; 

Or. en 

Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. 

 

Amendamentul  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) scopul predominant al comunității, 

astfel cum este stabilit în statutul acesteia, 

este de a oferi comunităților locale 

beneficii economice, sociale sau de mediu, 

mai degrabă decât generarea de profit 

pentru membrii săi 



 

PE607.899v02-00 74/157 AM\1130434RO.docxx 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  998 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice; 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice sau municipalități; 

Or. en 

 

Amendamentul  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice; 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice sau organisme publice; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cel puțin 51 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice; 

(b) cel puțin 10 % din acționarii sau 

membrii cu drept de vot ai entității sunt 

persoane fizice; 

Or. en 

Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. Persoanele fizice nu vor fi întotdeauna partenerii-cheie. 

 

Amendamentul  1002 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cel puțin 51 % din acțiunile sau 

drepturile de participare ale entității sunt 

deținute de membri locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățeni care au un interes 

direct în activitatea comunității și în 

efectele acesteia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 



 

PE607.899v02-00 76/157 AM\1130434RO.docxx 

RO 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cel puțin 51 % din acțiunile sau 

drepturile de participare ale entității sunt 

deținute de membri locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local sau 

cetățeni care au un interes direct în 

activitatea comunității și în efectele 

acesteia; 

(c) cel puțin 51 % din acțiunile sau 

drepturile de participare ale entității sunt 

deținute de membri locali, și anume 

reprezentanți ai autorităților locale, ai 

intereselor socioeconomice publice și 

private de la nivel local sau cetățeni care au 

un interes direct în activitatea comunității 

și în efectele acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) cel puțin 51 % din acțiunile sau 

drepturile de participare ale entității sunt 

deținute de membri locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local sau 

cetățeni care au un interes direct în 

activitatea comunității și în efectele 

acesteia; 

(c) cel puțin 51 % din acțiunile sau 

drepturile de participare ale entității sunt 

deținute de membri locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local sau 

cetățeni etc., care au un interes direct în 

activitatea comunității și în efectele 

acesteia; 

Or. en 

Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. 

 

Amendamentul  1005 

Pavel Telička 
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Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității 

sunt rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățeni care au un interes 

direct în activitatea comunității și în 

efectele acesteia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1006 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității 

sunt rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor 

socioeconomice publice și private de la 

nivel local sau cetățeni care au un interes 

direct în activitatea comunității și în 

efectele acesteia; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității sunt 

rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local sau 

cetățeni care au un interes direct în 

activitatea comunității și în efectele 

acesteia; 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității sunt 

rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai autorităților locale, ai 

intereselor socioeconomice publice și 

private de la nivel local sau cetățeni care au 

un interes direct în activitatea comunității 

și în efectele acesteia; 

Or. en 

 

Amendamentul  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității sunt 

rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local sau 

cetățeni care au un interes direct în 

activitatea comunității și în efectele 

acesteia; 

(d) cel puțin 51 % din pozițiile din 

cadrul consiliului de administrație sau al 

organismelor de conducere ale entității sunt 

rezervate membrilor locali, și anume 

reprezentanți ai intereselor socioeconomice 

publice și private de la nivel local, cetățeni 

etc., care au un interes direct în activitatea 

comunității și în efectele acesteia; 

Or. en 

Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. 

 

Amendamentul  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) participarea este deschisă tuturor 

acționarilor locali potențial interesați, și 

anume reprezentanților intereselor 

socioeconomice locale publice și private 

sau cetățenilor care au un interes direct în 

ceea ce privește activitățile comunității și 

efectele acestora și care sunt eligibili în 

conformitate cu criteriile de la litera (a); 

Or. en 

Justificare 

retrewtws 

 

Amendamentul  1010 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 18 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și 

transporturi, ca medie anuală pe cei cinci 

ani precedenți. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 18 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și transporturi, 

ca medie anuală pe cei cinci ani precedenți. 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 20 MW sau 

50 MW de energie din surse regenerabile 

pentru energie electrică, încălzire și răcire 

și transporturi, ca medie anuală pe cei cinci 

ani precedenți. 

Or. en 

Justificare 

Comunitatea de energie din surse regenerabile ar trebui să fie definită cât mai larg posibil, 

pentru a oferi acestor comunități un instrument flexibil pentru dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie. În funcție de localizare și de condițiile externe, comunitățile de 

energie din surse regenerabile pot avea nevoi energetice diferite. În special, este important să 

se ia în considerare, de asemenea, aspectele legate de producția de căldură. 

 

Amendamentul  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 18 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și transporturi, 

ca medie anuală pe cei cinci ani precedenți. 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 40 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și transporturi, 

ca medie anuală pe cei cinci ani precedenți. 

Or. en 

Justificare 

Limita de 18 MW cu privire la capacitatea instalată de comunitate, în medie, în ultimii 5 de 

ani, riscă plafonarea potențialului oferit de astfel de „comunități”, în special având în vedere 

faptul că ne referim la capacitatea pentru energie electrică, încălzire, răcire și transport în 

ansamblu. Comunitățile energetice din UE dețin deja capacități de energie din surse 

regenerabile de mai mult de 18 MW. 

 

Amendamentul  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 
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del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 18 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și transporturi, 

ca medie anuală pe cei cinci ani precedenți. 

(e) comunitatea nu a instalat o 

capacitate mai mare de 5 MW de energie 

din surse regenerabile pentru energie 

electrică, încălzire și răcire și transporturi, 

ca medie anuală pe cei cinci ani precedenți. 

Or. en 

 

Amendamentul  1014 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) participarea este voluntară și este 

deschisă tuturor acționarilor locali 

potențial interesați, și anume 

reprezentanților intereselor 

socioeconomice locale publice și private 

sau cetățenilor care au un interes direct în 

ceea ce privește activitatea comunității și 

efectele acesteia și care sunt eligibili în 

conformitate cu criteriile de la litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) participarea este deschisă tuturor 
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acționarilor locali potențial interesați, și 

anume reprezentanților intereselor 

socioeconomice locale publice și private 

sau cetățenilor care au un interes direct în 

ceea ce privește activitatea comunității și 

efectele acesteia și care sunt eligibili în 

conformitate cu criteriile de la litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep și modifică scheme de sprijin 

statele membre țin seama de 

particularitățile comunităților de energie 

din surse regenerabile. Statele membre 

concep și modifică scheme de sprijin 

pentru a promova, dar nu pentru a 

discrimina comunitățile de energie din 

surse regenerabile. Statele membre ar 

trebui să încurajeze cooperarea 

transfrontalieră a comunităților de 

energie din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  1017 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 
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țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 
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concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

Justificare 

Schemele de sprijin ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile între actorii de pe 

piață, indiferent de mărimea lor, structura acționariatului sau forma lor juridică. Ar trebui 

găsite și alte opțiuni pentru reducerea riscurilor pentru comunitățile de energie din surse 

regenerabile, de exemplu, prin intermediul unui tip special de asigurare. 

 

Amendamentul  1020 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

Justificare 

Schemele de sprijin ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile între actorii de pe 

piață, indiferent de mărimea lor, structura acționariatului sau forma lor juridică. Ar trebui 

găsite și alte opțiuni pentru reducerea riscurilor pentru comunitățile de energie din surse 

regenerabile, de exemplu, prin intermediul unui tip special de asigurare. 

 

Amendamentul  1021 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

2. Fără a aduce atingere normelor 

privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile, 

asigurând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toți 

producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  1023 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fără a aduce atingere normelor 2. Atunci când concep scheme de 
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privind ajutoarele de stat, atunci când 

concep scheme de sprijin statele membre 

țin seama de particularitățile comunităților 

de energie din surse regenerabile. 

sprijin statele membre țin seama de 

particularitățile comunităților de energie 

din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  1024 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre efectuează o 

evaluare a obstacolelor existente și a 

potențialului de dezvoltare a 

comunităților de energie din surse 

regenerabile pe teritoriile lor, în vederea 

punerii în aplicare a unui cadru favorabil 

pentru promovarea și facilitarea 

participării comunităților de energie din 

surse regenerabile la producția, 

consumul, depozitarea și vânzarea 

energiei din surse regenerabile.  

 Cadrul cuprinde: 

 (a) obiective și măsuri specifice pentru a 

ajuta autoritățile locale și regionale să 

permită dezvoltarea comunităților de 

energie din surse regenerabile și 

participarea directă; 

 (b) măsuri specifice, inclusiv sprijin 

pentru investiții, pentru a încuraja 

participarea la comunitățile de energie 

din surse regenerabile a gospodăriilor cu 

venituri reduse aflate în risc de sărăcie 

energetică, inclusiv a chiriașilor; 

 (c) instrumente pentru facilitarea 

accesului la finanțare și la informații; 

 (d) sprijin în materie de reglementare și 

de consolidare a capacităților acordat 

autorităților locale și regionale în ceea ce 

privește înființarea unor întreprinderi 
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locale care își desfășoară activitatea în 

domeniul producției, consumului, 

depozitării și vânzării energiei din surse 

regenerabile 

 (e) eliminarea tuturor barierelor de 

reglementare și administrative în ceea ce 

privește comunitățile de energie din surse 

regenerabile. 

 Această evaluare și acest cadru favorabil 

fac parte din planurile energetice și 

climatice la nivel național, în 

conformitate cu [Regulamentul privind 

guvernanța uniunii energetice]. 

Or. en 

 

Amendamentul  1025 

Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre instituie norme 

privind comunitățile de energie din surse 

regenerabile care vor garanta că: 

 (a) Comunitățile de energie nu pot 

exclude niciun consumator care, din 

punct de vedere geografic, este considerat 

ca aparținând în mod natural comunității 

energetice. 

 (b) Comunitățile de energie instituie 

norme care asigură un tratament egal și 

nediscriminatoriu al tuturor 

consumatorilor care participă la 

comunitatea energetică. 

 (c) Comunitățile de energie instituie 

norme echitabile pentru consumatorii 

care nu pot să își plătească facturile 

pentru moment sau pentru perioade mai 

îndelungate – similar protecției acordate 

consumatorilor racordați în mod 

individual la rețeaua de distribuție a 
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energiei electrice. 

 (d) Instituirea comunităților de energie nu 

conduce la denaturări în sistemul global 

de energie și nu va determina costuri mai 

ridicate la energie pentru consumatorii 

care nu sunt autoproducători și/sau care 

nu fac parte din aceste comunități de 

energie. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie avut grijă să se asigure că acei consumatori vulnerabili din comunitățile de energie 

nu sunt tratați în mod neechitabil, nu sunt neglijați sau forțați. 

 

Amendamentul  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre stabilesc un 

obiectiv obligatoriu la nivel național 

pentru 2030 pentru ponderea de energie 

din surse regenerabile produsă de 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile. Înainte de stabilirea unui 

astfel de obiectiv, statele membre 

organizează o consultare publică la care 

participă, printre alții, orașele, 

organizațiile consumatorilor și societatea 

civilă. Acest obiectiv ar trebui să facă 

parte din planurile naționale ale statelor 

membre privind clima și energia în 

conformitate cu regulamentul [privind 

guvernanța, astfel cum a fost propus prin 

COM(2016)759] 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse 

regenerabile nu reprezintă numai factorii esențiali pentru o tranziție lină către o societate 
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durabilă și bazată în totalitate pe surse regenerabile, ci aduc, de asemenea, mari beneficii 

societale și economice la nivel local. Definirea unor obiective specifice pe baza potențialului 

național ar ajuta statele membre să atingă obiectivul global privind energiile regenerabile, să 

sporească prosperitatea și bunăstarea la nivel local și, prin urmare, la nivel național și, în 

cele din urmă, să realizeze un consens în privința măsurilor de combatere a schimbărilor 

climatice. 

 

Amendamentul  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Statele membre se asigură că 

criteriile pentru comunitățile de energie 

din surse regenerabile sunt concepute și 

aplicate astfel încât să se asigure că 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile nu sunt controlate în mod 

efectiv de către întreprinderile tradiționale 

din domeniul energiei, inclusiv de către 

dezvoltatorii comerciali privați și de către 

societățile mai mari din domeniul 

energiei. În special, statele membre, prin 

intermediul autorităților naționale de 

reglementare, monitorizează aplicarea 

criteriilor pentru comunitățile de energie 

din surse regenerabile și tratarea acestora 

în dezvoltarea unor scheme de sprijin 

pentru energia din surse regenerabile, 

pentru a asigura transparența, 

nediscriminarea și protecția 

consumatorilor, precum și pentru a evita 

abuzurile sau efectele negative asupra 

concurenței. 

Or. en 

 

Amendamentul  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 22 – alineatul 2 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. Statele membre se asigură că, 

pentru toate instalațiile noi de energie din 

surse regenerabile și pentru 

transformarea celor existente, autoritățile 

locale și regionale, precum și persoanele 

fizice și juridice care au un interes direct 

pentru instalația de energie din surse 

regenerabile și pentru efectele acesteia 

sunt în măsură să participe la proiect prin 

intermediul unei comunități de energie 

din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  1029 

Werner Langen 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. de 

Justificare 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Amendamentul  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 23 eliminat 

Adoptarea pe scară largă a utilizării 

energiei din surse regenerabile în 

instalațiile de încălzire și de răcire 

 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

 

2. Statele membre pot desemna și 

publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a 

entităților de punere în aplicare, precum 

furnizorii de combustibili, care contribuie 

la sporirea prevăzută la alineatul (1). 

 

3. Sporirea prevăzută la alineatul (1) 

poate fi implementată prin una sau mai 

multe din opțiunile următoare: 

 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

 

(b) măsuri de atenuare directe, 

precum instalarea de sisteme de încălzire 

și răcire din surse regenerabile de înaltă 

eficiență în clădiri sau utilizarea energiei 

din surse regenerabile pentru procesele 

industriale de încălzire și de răcire; 

 

(c) măsuri de atenuare indirecte 

acoperite de certificate comercializabile 

care dovedesc respectarea obligațiilor prin 

sprijin acordat unor măsuri de atenuare 

indirecte, realizate de alt operator 

economic, precum un instalator 

independent de tehnologie în domeniul 
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energiei din surse regenerabile sau o 

societate de servicii energetice (SSE) care 

furnizează servicii de instalare în 

domeniul energiei din surse regenerabile. 

4. Statele membre pot utiliza 

structurile instituite în temeiul schemelor 

de obligații în materie de eficiență 

energetică prevăzute la articolul 7 din 

Directiva 2012/27/UE pentru a pune în 

aplicare și a monitoriza măsurile 

menționate la alineatul (2). 

 

5. Entitățile desemnate în temeiul 

alineatului (2) se asigură de caracterul 

măsurabil și verificabil al contribuției lor 

și raportează anual, începând de la 30 

iunie 2021, către autoritatea desemnată 

de statul membru, cu privire la: 

 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 

 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de 

energie furnizată pentru încălzire și 

răcire; și 

 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

 

6. Statele membre se asigură că 

rapoartele menționate la alineatul (5) sunt 

supuse unei verificări de către autoritatea 

competentă desemnată. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1031 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, statele membre impun 

furnizorilor de combustibili pentru 

încălzire și răcire ca, în combinație cu 

aplicarea principiului „eficiența 

energetică înainte de toate” și a măsurilor 

de economisire a energiei, să sporească 
ponderea energiei din surse regenerabile 

furnizate pentru încălzire și răcire cu cel 

puțin 2 puncte procentuale (pp) în fiecare 

an. Cele 2 puncte procentuale sunt 

calculate ca medie a ultimilor trei ani. La 

conceperea politicilor de sprijinire a 

furnizorilor de combustibili în 

îndeplinirea obligațiilor lor, statele 

membre acordă prioritate celor mai bune 

tehnologii disponibile, cum ar fi pompele 

de căldură extrem de eficiente bazate pe 

energie termică solară, energie 

geotermală sau energie electrică din surse 

regenerabile de energie. Acestea trebuie 

să încurajeze utilizarea biomasei în 

procesele în care este greu ca alte 

tehnologii regenerabile să realizeze o 

performanță echivalentă, în special 

pentru procesul de încălzire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru ar 

trebui să depună eforturi pentru a spori 

ponderea energiei din surse regenerabile 

furnizate pentru încălzire și răcire. 
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punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 

Justificare 

Creșterea cotei de energie din surse regenerabile care este furnizată pentru încălzire și răcire 

reprezintă un pas în direcția corectă, dar, cu toate acestea, fiecare stat membru ar trebui să 

decidă în mod individual cu privire la utilizarea combinată a energiei (nu numai în ceea ce 

privește tehnologiile regenerabile, ci și cu privire la modul în care sunt împărțite obiectivele 

sectoriale – căldură, electricitate, transport). 

 

Amendamentul  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire, exprimată ca 

pondere națională în consumul final de 

energie și calculată în conformitate cu 

metodologia stabilită la articolul 7. Rata de 

creștere preconizată trebuie să fie 

evidențiată de către statele membre în 

contribuția lor la obiectivul global pentru 

2030, în conformitate cu articolul 3 din 

prezenta directivă. 

Or. en 

Justificare 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 
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those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

. 

 

Amendamentul  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire, exprimată ca 

pondere națională în consumul final de 

energie și calculată în conformitate cu 

metodologia stabilită la articolul 7. Statele 

membre evidențiază creșterea preconizată 

ca parte a contribuțiilor lor la obiectivul 

global pentru 2030 în conformitate cu 

articolul 3. 

Or. en 

Justificare 

Ponderea actuală a energiei din surse regenerabile care este furnizată pentru încălzire și 

răcire variază foarte mult între statele membre ca urmare a unei varietăți de circumstanțe, 

precum punctele de plecare diferite și potențialul diferit. Prevederea prin care se stabilește că 

toate statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge exact aceeași pondere nu 

pare a fi proporțională sau eficientă din punctul de vedere al costurilor. Rata de creștere 

corespunzătoare ar trebui să fie stabilită de fiecare stat membru, ca parte a strategiei pentru 

atingerea obiectivului stabilit pentru 2030. 

 

Amendamentul  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile, inclusiv 

răcoarea/căldura reziduală, furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, până în 

momentul în care ponderea energiei din 

surse regenerabile, inclusiv 

răcoarea/căldura reziduală, este de 

100 %, exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 

 

Amendamentul  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii și căldurii reziduale în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii și căldurii reziduale furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 
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Amendamentul  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 

 

Amendamentul  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 
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Or. en 

 

Amendamentul  1039 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile și/sau a 

răcorii sau a căldurii reziduale furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 2 

puncte procentuale (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 

Justificare 

La creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul încălzirii și răcirii, trebuie 

să se țină cont de situația fundamental diferită din diferite state membre în ceea ce privește 

condițiile geografice și climatice și alte caracteristici naționale, precum și de dreptul statelor 

membre de a decide cu privire la alegerea tipului de surse regenerabile și a propriei 

combinații de surse de energie. Căldura reziduală ar trebui să fie tratată în același mod ca și 

energia din surse regenerabile și să permită statelor membre să își îndeplinească obiectivele 

în domeniul SRE pentru încălzire încorporând mai multe căldură reziduală în sistemele lor. 

 

Amendamentul  1040 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 
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încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru ar 

trebui să ofere stimulente pentru a spori 

ponderea energiei din surse regenerabile, 

inclusiv a răcorii sau a căldurii reziduale, 

luând în considerare fezabilitatea tehnică 

și economică, precum și măsurile din 

domeniul cercetării și dezvoltării. 

Or. en 

 

Amendamentul  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 2 

puncte procentuale (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

Or. en 

 

Amendamentul  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 - alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile pentru 

utilizare termică (căldură și frig) în 
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depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual în fiecare an, exprimată 

ca pondere națională în consumul final de 

energie și calculată în conformitate cu 

metodologia stabilită la articolul 7. 

sectorul industrial, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual în fiecare an, exprimată 

ca pondere națională în consumul final de 

energie și calculată în conformitate cu 

metodologia stabilită la articolul 7. 

Or. es 

Justificare 

Se consideră necesar să se insiste asupra valorificării energiei din surse regenerabile în 

sectorul industrial, unde potențialul ridicat al surselor regenerabile de energie trebuie să 

concureze cu alți combustibili care au o contribuție importantă la schimbarea climatică, 

precum gazul natural sau GPL, susținuți adesea în exces, dincolo de rolul de combustibili de 

tranziție pe care trebuie să îl îndeplinească. 

 

Amendamentul  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

elaborează un cadru de stimulente menit 

să contribuie la sporirea ponderii energiei 

din surse regenerabile furnizate pentru 

încălzire și răcire, exprimată ca pondere 

națională în consumul final de energie și 

calculată în conformitate cu metodologia 

stabilită la articolul 7. 

Or. en 

 

Amendamentul  1044 

Paul Rübig 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire cu cel puțin 1 

punct procentual (pp) în fiecare an, 

exprimată ca pondere națională în 

consumul final de energie și calculată în 

conformitate cu metodologia stabilită la 

articolul 7. 

1. Pentru a facilita pătrunderea 

energiei din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii, fiecare stat membru 

depune eforturi pentru a spori ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire, prin acordarea 

de stimulente, ținând seama de 

fezabilitatea tehnică și economică, 

precum și de nivelurile diferite de surse 

regenerabile de energie deja utilizate de 

statele membre. 

Or. en 

Justificare 

Spre deosebire de energia electrică și de gaze, energia termică nu poate fi furnizată în 

anumite regiuni. Prin urmare, ponderea surselor regenerabile de energie depinde în mare 

măsură de potențialul tehnic și economic. 

 

Amendamentul  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În cazul în care ponderea energiei 

din surse regenerabile, inclusiv 

răcoarea/căldura reziduală, furnizate 

pentru încălzire și răcire este mai mică de 

60 %, statul membru mărește în fiecare 

an ponderea cu cel puțin 1 punct 

procentual (pp). 

Or. en 
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Amendamentul  1046 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Atunci când calculează ponderea 

energiei din surse regenerabile furnizate 

pentru încălzire și răcire în sensul 

alineatului (1), statele membre calculează 

răcoarea și căldura reziduale utilizând un 

coeficient multiplicator de 0,5. 

Or. en 

 

Amendamentul  1047 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Prin derogare de la alineatul (1), 

statele membre în care ponderea energiei 

din surse regenerabile în sectorul 

încălzirii și răcirii este mai mare de 50 % 

pot să reducă la 1 % această obligație 

pentru respectivii furnizori. 

Or. en 

 

Amendamentul  1048 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre pot desemna și 2. Statele membre pot desemna și 
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publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a 

entităților de punere în aplicare, precum 

furnizorii de combustibili, care contribuie 

la sporirea prevăzută la alineatul (1). 

publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor care 

contribuie la această sporire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1049 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre pot desemna și 

publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a 

entităților de punere în aplicare, precum 

furnizorii de combustibili, care contribuie 

la sporirea prevăzută la alineatul (1). 

2. Statele membre pot desemna și 

publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor, 

precum furnizorii de combustibili, care 

contribuie la sporirea prevăzută la alineatul 

(1). 

Or. en 

 

Amendamentul  1050 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre pot desemna și 

publica, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a 

entităților de punere în aplicare, precum 

furnizorii de combustibili, care contribuie 

la sporirea prevăzută la alineatul (1). 

2. Statele membre desemnează și 

publică, pe baza unor criterii obiective și 

nediscriminatorii, o listă a măsurilor și a 

entităților de punere în aplicare care pun în 

aplicare sporirea prevăzută la alineatul (1). 

Or. en 
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Amendamentul  1051 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sporirea prevăzută la alineatul (1) 

poate fi implementată prin una sau mai 

multe din opțiunile următoare: 

eliminat 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

 

(b) măsuri de atenuare directe, 

precum instalarea de sisteme de încălzire 

și răcire din surse regenerabile de înaltă 

eficiență în clădiri sau utilizarea energiei 

din surse regenerabile pentru procesele 

industriale de încălzire și de răcire; 

 

(c) măsuri de atenuare indirecte 

acoperite de certificate comercializabile 

care dovedesc respectarea obligațiilor prin 

sprijin acordat unor măsuri de atenuare 

indirecte, realizate de alt operator 

economic, precum un instalator 

independent de tehnologie în domeniul 

energiei din surse regenerabile sau o 

societate de servicii energetice (SSE) care 

furnizează servicii de instalare în 

domeniul energiei din surse regenerabile. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1052 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sporirea prevăzută la alineatul (1) 

poate fi implementată prin una sau mai 

eliminat 
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multe din opțiunile următoare: 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

 

(b) măsuri de atenuare directe, 

precum instalarea de sisteme de încălzire 

și răcire din surse regenerabile de înaltă 

eficiență în clădiri sau utilizarea energiei 

din surse regenerabile pentru procesele 

industriale de încălzire și de răcire; 

 

(c) măsuri de atenuare indirecte 

acoperite de certificate comercializabile 

care dovedesc respectarea obligațiilor prin 

sprijin acordat unor măsuri de atenuare 

indirecte, realizate de alt operator 

economic, precum un instalator 

independent de tehnologie în domeniul 

energiei din surse regenerabile sau o 

societate de servicii energetice (SSE) care 

furnizează servicii de instalare în 

domeniul energiei din surse regenerabile. 

 

Or. en 

Justificare 

Spre deosebire de energia electrică și de gaze, energia termică nu poate fi furnizată în 

anumite regiuni. Prin urmare, ponderea surselor regenerabile de energie depinde în mare 

măsură de potențialul tehnic și economic. 

 

Amendamentul  1053 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sporirea prevăzută la alineatul (1) 

poate fi implementată prin una sau mai 

multe din opțiunile următoare: 

3. Sporirea prevăzută la alineatul (1) 

poate fi implementată, printre altele, prin 

una sau mai multe din opțiunile următoare: 

Or. en 
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Amendamentul  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire, inclusiv prin sisteme 

eficiente de încălzire centralizată, astfel 

cum sunt definite în/prin Directiva 

2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile și/sau a răcorii și 

căldurii reziduale în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din (a) încorporarea fizică de energie din 
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surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

surse regenerabile și/sau a răcorii sau a 

căldurii reziduale în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile și/sau a răcorii sau a 

căldurii reziduale în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile și a răcorii și căldurii 

reziduale în energia și în combustibilii 

energetici furnizați pentru încălzire și 

răcire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1059 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile și a răcorii sau a 

căldurii reziduale în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

Or. en 

 

Amendamentul  1060 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

(a) încorporarea fizică de energie din 

surse regenerabile și/sau a răcorii sau a 

căldurii reziduale în energia și în 

combustibilii energetici furnizați pentru 

încălzire și răcire. 

Or. en 

Justificare 

La creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul încălzirii și răcirii, trebuie 

să se țină cont de situația fundamental diferită din diferite state membre în ceea ce privește 

condițiile geografice și climatice și alte caracteristici naționale, precum și de dreptul statelor 

membre de a decide cu privire la alegerea tipului de surse regenerabile și a propriei 

combinații de surse de energie. Căldura reziduală ar trebui să fie tratată în același mod ca și 

energia din surse regenerabile și să permită statelor membre să își îndeplinească obiectivele 

în domeniul SRE pentru încălzire încorporând mai multe căldură reziduală în sistemele lor. 

 

Amendamentul  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile și/sau a răcorii și căldurii 

reziduale pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile și/sau a răcorii sau a căldurii 

reziduale pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 
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regenerabile pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

regenerabile și/sau a răcorii sau a căldurii 

reziduale pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1064 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile și a răcorii sau a căldurii 

reziduale pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1065 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

(b) măsuri de atenuare directe, precum 

instalarea de sisteme de încălzire și răcire 

din surse regenerabile de înaltă eficiență în 

clădiri sau utilizarea energiei din surse 

regenerabile și/sau a răcorii sau a căldurii 

reziduale pentru procesele industriale de 

încălzire și de răcire; 

Or. en 
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Justificare 

La creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul încălzirii și răcirii, trebuie 

să se țină cont de situația fundamental diferită din diferite state membre în ceea ce privește 

condițiile geografice și climatice și alte caracteristici naționale, precum și de dreptul statelor 

membre de a decide cu privire la alegerea tipului de surse regenerabile și a propriei 

combinații de surse de energie. Căldura reziduală ar trebui să fie tratată în același mod ca și 

energia din surse regenerabile și să permită statelor membre să își îndeplinească obiectivele 

în domeniul SRE pentru încălzire încorporând mai multe căldură reziduală în sistemele lor. 

 

Amendamentul  1066 

Jeppe Kofod 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) măsuri de atenuare indirecte 

acoperite de certificate comercializabile 

care dovedesc respectarea obligațiilor prin 

sprijin acordat unor măsuri de atenuare 

indirecte, realizate de alt operator 

economic, precum un instalator 

independent de tehnologie în domeniul 

energiei din surse regenerabile sau o 

societate de servicii energetice (SSE) care 

furnizează servicii de instalare în 

domeniul energiei din surse regenerabile. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Garanțiile de origine nu au aproape nicio valoare pe piața actuală, dar există riscul ca ele să 

fie utilizate ca subterfugiu pentru lipsa de acțiune în ceea ce privește trecerea la sursele 

regenerabile de energie pentru încălzire și răcire. 

 

Amendamentul  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 - alineatul 3 - litera ca (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) sisteme și instrumente de finanțare 

sau stimulente economice sau financiare 

care contribuie la instalarea de 

echipamente pentru producerea de 

încălzire și răcire din surse regenerabile 

și la dezvoltarea de rețele de energie care 

furnizează energie din surse regenerabile 

pentru încălzire și răcire pentru clădiri și 

industrie. 

Or. es 

Justificare 

Trebuie luate în considerare și ajutoarele economice, nu numai cele financiare. 

Amendamentul  1068 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) alte măsuri de politică cu un efect 

echivalent, cum ar fi, de exemplu, 

măsurile fiscale naționale, stimulentele 

financiare, planificarea urbană sau 

acordurile voluntare cu industria sau 

autoritățile locale. 

Or. en 

 

Amendamentul  1069 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) alte măsuri de politică cu un efect 

echivalent pentru realizarea creșterii 
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prevăzute la alineatul (1), cum ar fi 

măsurile fiscale naționale sau alte 

stimulente financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 3 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) alte măsuri de politică cu un efect 

echivalent pentru realizarea creșterii 

prevăzute la alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  1071 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre pot utiliza 

structurile instituite în temeiul schemelor 

de obligații în materie de eficiență 

energetică prevăzute la articolul 7 din 

Directiva 2012/27/UE pentru a pune în 

aplicare și a monitoriza măsurile 

menționate la alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1072 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de directivă 

Articolul 23 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre pot utiliza 

structurile instituite în temeiul schemelor 

de obligații în materie de eficiență 

energetică prevăzute la articolul 7 din 

Directiva 2012/27/UE pentru a pune în 

aplicare și a monitoriza măsurile 

menționate la alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1073 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre pot utiliza 

structurile instituite în temeiul schemelor 

de obligații în materie de eficiență 

energetică prevăzute la articolul 7 din 

Directiva 2012/27/UE pentru a pune în 

aplicare și a monitoriza măsurile 

menționate la alineatul (2). 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1074 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Entitățile desemnate în temeiul 

alineatului (2) se asigură de caracterul 

măsurabil și verificabil al contribuției lor 

și raportează anual, începând de la 

eliminat 
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30 iunie 2021, către autoritatea 

desemnată de statul membru, cu privire 

la: 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 

 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de 

energie furnizată pentru încălzire și 

răcire; și 

 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1075 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Entitățile desemnate în temeiul 

alineatului (2) se asigură de caracterul 

măsurabil și verificabil al contribuției lor 

și raportează anual, începând de la 

30 iunie 2021, către autoritatea 

desemnată de statul membru, cu privire 

la: 

eliminat 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 

 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de 

energie furnizată pentru încălzire și 

răcire; și 

 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 
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Or. en 

Justificare 

Spre deosebire de energia electrică și de gaze, energia termică nu poate fi furnizată în 

anumite regiuni. Prin urmare, ponderea surselor regenerabile de energie depinde în mare 

măsură de potențialul tehnic și economic. 

 

Amendamentul  1076 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire, în 

funcție de tipul de energie din surse 

regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 

(a) cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire, în 

funcție de tipul de energie din surse 

regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire, în funcție de tipul de 

energie din surse regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1079 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire, în funcție de tipul de 

energie din surse regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile și/sau de căldură și 

răcoare reziduală furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

Or. en 
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Amendamentul  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile și/sau de căldură sau 

răcoare reziduală furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1082 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

(b) cantitatea totală de energie din 

surse regenerabile și/sau de căldură sau 

răcoare reziduală furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

Or. en 

 

Amendamentul  1083 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) cantitatea totală de căldură sau 

răcoare reziduală furnizată pentru 

încălzire și răcire; 

Or. en 
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Amendamentul  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; și 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de energie 

și/sau de căldură sau răcoare reziduală 
furnizată pentru încălzire și răcire; și 

Or. en 

 

Amendamentul  1085 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; și 

(c) ponderea energiei din surse 

regenerabile în cantitatea totală de energie 

și/sau de căldură sau răcoare reziduală 
furnizată pentru încălzire și răcire; și 

Or. en 

 

Amendamentul  1086 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) ponderea căldurii sau răcorii 

reziduale în cantitatea totală de energie 

furnizată pentru încălzire și răcire; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie și/sau de căldură și răcoare 

reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie și/sau de căldură sau răcoare 

reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  1089 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie și de căldură sau răcoare 
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reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  1090 

Miroslav Poche 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie. 

(d) tipul de sursă regenerabilă de 

energie și/sau de căldură sau răcoare 

reziduală. 

Or. en 

Justificare 

La creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul încălzirii și răcirii, trebuie 

să se țină cont de situația fundamental diferită din diferite state membre în ceea ce privește 

condițiile geografice și climatice și alte caracteristici naționale, precum și de dreptul statelor 

membre de a decide cu privire la alegerea tipului de surse regenerabile și a propriei 

combinații de surse de energie. Căldura reziduală ar trebui să fie tratată în același mod ca și 

energia din surse regenerabile și să permită statelor membre să își îndeplinească obiectivele 

în domeniul SRE pentru încălzire încorporând mai multe căldură reziduală în sistemele lor. 

 

Amendamentul  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 5 – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) (d) alte măsuri politice cu un efect 

echivalent pentru realizarea creșterii 

prevăzute la alineatul (1). 

Or. en 
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Amendamentul  1092 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre se asigură că 

rapoartele menționate la alineatul (5) sunt 

supuse unei verificări de către autoritatea 

competentă desemnată. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1093 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Statele membre se asigură că 

rapoartele menționate la alineatul (5) sunt 

supuse unei verificări de către autoritatea 

competentă desemnată. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Statele membre sprijină elaborarea 

unor măsuri și programe pentru 

combaterea sărăciei energetice în acest 

sector. Măsurile de sprijin în acest sens 

beneficiază de finanțare adecvată din 

partea statelor membre și din fonduri UE 
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pentru a garanta accesul la energie ca 

drept social fundamental. 

Or. en 

 

Amendamentul  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 23 – alineatul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. Statele membre dezvoltă soluții de 

obținere a căldurii și răcirii din surse 

regenerabile, într-un mod eficient din 

punctul de vedere al costurilor, în 

clădirile publice noi și în timpul reînnoirii 

clădirilor publice vechi. Se acordă 

prioritate clădirilor publice cu populație 

vulnerabilă, precum școli, spitale, case de 

bătrâni etc. 

Or. en 

 

Amendamentul  1096 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre sprijină renovarea 

rețelelor de încălzire și răcire centralizată 

cu eficiență ridicată, atât a celor existente, 

cât și a celor nou realizate, alimentate 

exclusiv din surse regenerabile de energie 

și cu căldură sau răcoare reziduală, în 

urma unei analize cost-beneficiu pozitive 

din punct de vedere economic și al 

mediului, întreprinsă în parteneriat cu 

autoritățile locale implicate. 
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Or. en 

 

Amendamentul  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul -1 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre încearcă să 

mărească cota de energie din surse 

regenerabile și/sau de căldură și răcoare 

reziduală în sistemele de încălzire și 

răcire existente și, dacă acest lucru este 

fezabil, producția ar trebui realizată cu o 

combinație de înaltă eficiență între 

energia electrică și energia termică. 

Or. en 

 

Amendamentul  1098 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire 

centralizată pun la dispoziția 

consumatorilor finali informații cu privire 

la performanța lor energetică și la 

ponderea energiei din surse regenerabile 

în sistemele lor. Aceste informații trebuie 

să respecte standardele utilizate în temeiul 

Directivei 2010/31/UE. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Pentru a evita duplicarea inutilă, acest alineat ar trebui eliminat, deoarece obligația de a 
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furniza informații privind mixul de combustibili în încălzirea centralizată este deja prevăzută 

în Directiva privind eficiența energetică. 

 

Amendamentul  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția clienților consumatori 

finali informații cu privire la performanța 

lor energetică și la ponderea energiei din 

surse regenerabile, precum și a căldurii și 

a răcorii reziduale în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să fie furnizate anual și 

să respecte standardele utilizate în temeiul 

Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1100 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să fie furnizate anual 

sau la cerere, în conformitate cu 
standardele utilizate în temeiul Directivei 

2010/31/UE. 

Or. en 
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Amendamentul  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor, de exemplu 

prin etichetarea ecologică. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să fie furnizate anual, în 

conformitate cu standardele utilizate în 

temeiul Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 
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Amendamentul  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile și/sau a căldurii și a răcorii 

reziduale în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția partenerilor contractuali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

Justificare 

Nu li se poate solicita furnizorilor de căldură să furnizeze informații consumatorilor cu care 

aceștia nu au un acord contractual. 
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Amendamentul  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția clienților finali informații 

cu privire la performanța lor energetică și 

la ponderea energiei din surse regenerabile 

în sistemele lor. Aceste informații trebuie 

să respecte standardele utilizate în temeiul 

Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1106 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția consumatorilor finali 

informații cu privire la performanța lor 

energetică și la ponderea energiei din surse 

regenerabile în sistemele lor. Aceste 

informații trebuie să respecte standardele 

utilizate în temeiul Directivei 2010/31/UE. 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

pun la dispoziția clienților informații cu 

privire la performanța lor energetică și la 

ponderea energiei din surse regenerabile în 

sistemele lor. Aceste informații trebuie să 

respecte standardele utilizate în temeiul 

Directivei 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). Ar 

trebui promovată în continuare, prin 

mijloace adecvate, modernizarea unor 

sisteme ineficiente de încălzire și răcire 

centralizată, inclusiv trecerea sistemelor 

de încălzire și răcire centralizată de la 

combustibili fosili la surse regenerabile 

sau la surse pe bază reziduală. 

Or. en 

 

Amendamentul  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). Această 

debranșare poate avea drept rezultat 

compensarea pentru a acoperi partea 
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neamortizată a investițiilor efectuate 

pentru a racorda clientul în cauză și orice 

alte investiții neamortizate sau costuri de 

debranșare. 

Or. fr 

Amendamentul  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE, la cinci ani de la 

intrarea în vigoare a directivei, să își 

anuleze contractele cu operatorul de 

sistem de încălzire sau răcire centralizată, 
să se debranșeze de la sistem pentru a 

produce ei înșiși încălzire sau răcire din 

surse regenerabile de energie sau să treacă 

la alt furnizor de încălzire sau răcire care 

are acces la sistemul menționat la alineatul 

(4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1110 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 
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sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să înceteze 

contractul cu furnizorul de încălzire sau 

răcire centralizată și apoi, eventual, să se 

debranșeze de la sistem pentru a produce ei 

înșiși încălzire sau răcire din surse 

regenerabile de energie sau să treacă la alt 

furnizor de încălzire sau răcire care are 

acces la sistemul menționat la alineatul (4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” sau 

care nu vor deveni unul în următorii 5 ani 

conform planurilor de investiții ale 

acestora în sensul articolului 2 punctul 41 

din Directiva 2012/27/UE să se debranșeze 

de la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

Or. en 

Justificare 

Este esențial ca proprietarilor unor sisteme ineficiente de încălzire și răcire centralizată, care 

au inițiat investiții pe termen lung care vizau crearea unui sistem eficient, să le fie oferită o 

perioadă de tranziție pentru a realiza acest lucru. Autoritățile independente ar trebui să aibă 

competența de a verifica dacă planurile de investiții menționate mai sus permit eficientizarea 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată în următorii ani. 
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Amendamentul  1112 

Flavio Zanonato 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem 

eficient de termoficare și răcire 

centralizată” în sensul articolului 2 

punctul 41 din Directiva 2012/27/UE să se 

debranșeze de la sistem pentru a produce ei 

înșiși încălzire sau răcire din surse 

regenerabile de energie sau să treacă la alt 

furnizor de încălzire sau răcire care are 

acces la sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată să se debranșeze de la sistem 

pentru a produce ei înșiși încălzire sau 

răcire din surse regenerabile de energie sau 

să treacă la alt furnizor de încălzire sau 

răcire care are acces la sistemul menționat 

la alineatul (4). 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere particularitățile sectorului de încălzire și răcire, ar trebui garantată 

neutralitatea tehnologică. Prin urmare, participanții pe piață ar trebui să se poată debranșa 

și să facă trecerea între diferite tehnologii. 

 

Amendamentul  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a utiliza ei înșiși încălzire 

sau răcire furnizată din surse regenerabile 

de energie sau de aparate eficiente de 
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încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

încălzire sau răcire sau să treacă la alt 

furnizor de încălzire sau răcire care are 

acces la sistemul menționat la alineatul (4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie. 

Or. en 

 

Amendamentul  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să își anuleze 
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la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

contractele cu operatorul de sistem de 

încălzire sau răcire centralizată pentru a 

produce ei înșiși încălzire sau răcire din 

surse regenerabile de energie sau să treacă 

la alt furnizor de încălzire sau răcire care 

are acces la sistemul menționat la alineatul 

(4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1116 

Claude Turmes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să se debranșeze de 

la sistem pentru a produce ei înșiși 

încălzire sau răcire din surse regenerabile 

de energie sau să treacă la alt furnizor de 

încălzire sau răcire care are acces la 

sistemul menționat la alineatul (4). 

2. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a permite clienților 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată care nu sunt un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE să își anuleze 

contractele cu operatorii de sistem de 

încălzire sau răcire centralizată pentru a 

produce ei înșiși încălzire sau răcire din 

surse regenerabile de energie sau să treacă 

la alt furnizor de încălzire sau răcire care 

are acces la sistemul menționat la alineatul 

(4). 

Or. en 

 

Amendamentul  1117 

Flavio Zanonato 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre pot restricționa eliminat 
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dreptul de a se debranșa sau de a schimba 

furnizorul la clienții care pot dovedi că 

soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe 

certificatul de performanță energetică 

definit în Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la amendamentul la articolul 24 alineatul (2). 

 

Amendamentul  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre pot restricționa 

dreptul de a se debranșa sau de a schimba 

furnizorul la clienții care pot dovedi că 

soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe 

certificatul de performanță energetică 

definit în Directiva 2010/31/UE. 

3. Statele membre pot restricționa 

posibilitatea de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul la clienții care pot 

dovedi că soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare sau un procent mai 

mare de energie din surse regenerabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  1119 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 



 

PE607.899v02-00 136/157 AM\1130434RO.docxx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre pot restricționa 

dreptul de a se debranșa sau de a schimba 

furnizorul la clienții care pot dovedi că 

soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe certificatul 

de performanță energetică definit în 

Directiva 2010/31/UE. 

3. Statele membre pot restricționa 

dreptul de a înceta contractul cu 

furnizorul de încălzire sau răcire 

centralizată și apoi de a se debranșa sau de 

a schimba furnizorul la clienții care pot 

dovedi că soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe certificatul 

de performanță energetică definit în 

Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre pot restricționa 

dreptul de a se debranșa sau de a schimba 

furnizorul la clienții care pot dovedi că 

soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe certificatul 

de performanță energetică definit în 

Directiva 2010/31/UE. 

3. Statele membre pot restricționa 

dreptul de a debranșa clienții care pot 

dovedi că soluția alternativă planificată de 

aprovizionare pentru încălzire și răcire 

duce la o performanță energetică 

semnificativ mai mare. Evaluarea 

performanței soluției alternative de 

aprovizionare poate fi bazată pe certificatul 

de performanță energetică definit în 

Directiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1121 

Barbara Kappel 
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Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile 

de energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții 

care sunt racordați la sistemul de 

încălzire sau răcire centralizată, din 

partea altor furnizori decât operatorul 

sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1122 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții 

care sunt racordați la sistemul de 

încălzire sau răcire centralizată, din 

partea altor furnizori decât operatorul 

sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată. 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală, atunci când acest lucru este 

fezabil din punct de vedere tehnic și 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

atât pentru operatorii de sistem de 

încălzire sau răcire centralizată, cât și 

pentru clienți. 

Or. en 
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Amendamentul  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

răcire centralizată. 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul la 

sistemele de încălzire sau răcire 

centralizată pentru căldura sau răcoarea 

produse din surse regenerabile de energie 

și pentru căldura sau răcoarea reziduală, pe 

baza unor criterii nediscriminatorii 

stabilite de o autoritate competentă din 

statul membru. Acest acces, care se 

bazează pe criterii nediscriminatorii, 
permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

răcire centralizată. 

Or. en 

 

Amendamentul  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții 

care sunt racordați la sistemul de 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie sau din cogenerare și pentru 

căldura sau răcoarea reziduală, în 

conformitate cu definiția încălzirii și 

răcirii descentralizate eficiente (articolul 

2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE) 
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încălzire sau răcire centralizată, din 

partea altor furnizori decât operatorul 

sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată. 

[...]. 

Or. en 

 

Amendamentul  1125 

Eugen Freund 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții 

care sunt racordați la sistemul de încălzire 

sau răcire centralizată, din partea altor 

furnizori decât operatorul sistemului de 

încălzire sau răcire centralizată. 

(4) Statele membre se asigură că 

furnizorii de încălzire și răcire centralizată 

nu se confruntă cu obstacole de 

reglementare în ceea ce privește 

achiziționarea de căldură sau răcoare din 

surse regenerabile de energie și de căldură 

sau răcoare reziduală provenită de la părți 

terțe. Acest lucru trebuie să fie fezabil din 

punct de vedere economic și tehnic pentru 

furnizorii de încălzire centralizată și 

pentru producătorii de surse regenerabile 

de energie și de căldură sau răcoare 

reziduală. 

Or. de 

 

Rețeaua de încălzire centralizată este un sistem închis, în care căldura este produsă în funcție 

de necesități. Transmiterea încălzirii centralizate de la un furnizor terț printr-o rețea 

existentă este adesea imposibilă din motive tehnice și economice sau reprezintă, cel puțin, o 

provocare enormă din punct de vedere tehnic și economic. Separarea rețelelor de încălzire 

centralizată și dezvoltarea cadrului de reglementare la scară largă care însoțește acest 

demers ar genera costuri ridicate ale sistemului. 

 

Amendamentul  1126 

Paul Rübig 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

răcire centralizată. 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite, în urma negocierilor, 

introducerea directă de încălzire sau răcire 

din astfel de surse, către clienții care sunt 

racordați la sistemul de încălzire sau răcire 

centralizată, din partea altor furnizori decât 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată, atunci când acest lucru este 

fezabil din punct de vedere tehnic sau 

economic. 

Or. en 

 

Amendamentul  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții 

care sunt racordați la sistemul de încălzire 

sau răcire centralizată, din partea altor 

furnizori decât operatorul sistemului de 

încălzire sau răcire centralizată. 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a se asigura că nu există 

obstacole de reglementare pentru ca 
sistemele de încălzire sau răcire 

centralizată să cumpere căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală, atunci când acest lucru este 

fezabil din punct de vedere economic și 

tehnic pentru operatorii sistemului de 

încălzire centralizată și clienții racordați la 

sistemul de încălzire centralizată. 

Or. en 
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Amendamentul  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

răcire centralizată. 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie, pentru căldura sau răcoarea 

reziduală și pentru cogenerarea de înaltă 

eficiență. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

răcire centralizată. 

Or. en 

 

Amendamentul  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 - alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Statele membre stabilesc măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către clienții care 

sunt racordați la sistemul de încălzire sau 

răcire centralizată, din partea altor furnizori 

decât operatorul sistemului de încălzire sau 

4. Statele membre pot stabili măsurile 

necesare pentru a asigura accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată pentru căldura sau 

răcoarea produse din surse regenerabile de 

energie și pentru căldura sau răcoarea 

reziduală. Acest acces nediscriminatoriu 

permite furnizarea directă de încălzire sau 

răcire din astfel de surse, către sistemul de 

încălzire sau răcire centralizată, din partea 

altor furnizori decât operatorul sistemului 

de încălzire sau răcire centralizată. 
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răcire centralizată. 

Or. en 

 

Amendamentul  1130 

Eugen Freund 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza 

accesul furnizorilor în cazul în care 

sistemul nu dispune de capacitatea 

necesară din cauza altor furnizări de 

căldură sau răcoare reziduală, de căldură 

sau răcoare din surse regenerabile de 

energie sau de căldură sau răcoare 

produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de 

refuz, operatorul sistemului de încălzire 

sau răcire centralizată pune la dispoziția 

autorității competente, conform 

alineatului (9), informații relevante cu 

privire la măsurile care ar fi necesare 

pentru a consolida sistemul. 

eliminat 

Or. de 

Justificare 

Rețeaua de încălzire centralizată este un sistem închis, în care căldura este produsă în 

conformitate cu necesitățile. Trimiterea încălzirii centralizate de la un furnizor terț printr-o 

rețea existentă este adesea imposibilă din motive tehnice și economice sau reprezintă, cel 

puțin, o provocare enormă din punct de vedere tehnic și economic. Separarea rețelelor de 

încălzire centralizată și dezvoltarea cadrului de reglementare la scară largă care însoțește 

acest demers ar genera costuri ridicate ale sistemului. 

 

Amendamentul  1131 

Barbara Kappel 
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Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza 

accesul furnizorilor în cazul în care 

sistemul nu dispune de capacitatea 

necesară din cauza altor furnizări de 

căldură sau răcoare reziduală, de căldură 

sau răcoare din surse regenerabile de 

energie sau de căldură sau răcoare 

produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de 

refuz, operatorul sistemului de încălzire 

sau răcire centralizată pune la dispoziția 

autorității competente, conform 

alineatului (9), informații relevante cu 

privire la măsurile care ar fi necesare 

pentru a consolida sistemul. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza 

accesul furnizorilor în cazul în care 

sistemul nu dispune de capacitatea 

necesară din cauza altor furnizări de 

căldură sau răcoare reziduală, de căldură 

sau răcoare din surse regenerabile de 

energie sau de căldură sau răcoare 

produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de 

refuz, operatorul sistemului de încălzire 

sau răcire centralizată pune la dispoziția 

eliminat 
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autorității competente, conform 

alineatului (9), informații relevante cu 

privire la măsurile care ar fi necesare 

pentru a consolida sistemul. 

Or. en 

 

Amendamentul  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza accesul 

furnizorilor în cazul în care sistemul nu 

dispune de capacitatea necesară din cauza 

altor furnizări de căldură sau răcoare 

reziduală, de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza accesul 

furnizorilor în cazul în care sunt 

îndeplinite una sau mai multe dintre 

condițiile următoare: 

 - sistemul nu dispune de capacitatea 

necesară din cauza altor furnizări de 

căldură sau răcoare reziduală, de căldură 

sau răcoare din surse regenerabile de 

energie sau de căldură sau răcoare produsă 

prin cogenerarea de înaltă eficiență sau nu 

este necesar alt acces tehnic pentru a se 

asigura siguranța sistemului de încălzire 

centralizată; 

 - sistemul constituie un sistem eficient de 

încălzire sau răcire în temeiul articolului 

2 punctul (41) din Directiva 2012/27/UE 

și furnizarea accesului ar cauza o 

deteriorare în ceea ce privește eficiența 

energetică a sistemului; 
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 - furnizarea accesului ar duce la o 

creștere excesivă a prețului căldurii sau 

răcorii sau ar crește tarifele căldurii sau 

răcorii furnizate clienților finali. 

 Statele membre se asigură că, în cazul în 

care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

Or. en 

Justificare 

Alineatul (5) sub forma actuală poate conduce la o amenințare la adresa securității 

alimentării cu căldură sau răcoare în sistemul de încălzire/răcire, la o creștere nejustificată a 

costurilor de livrare a căldurii sau răcorii, precum și la un risc de eficiență scăzută la nivelul 

sistemului. 

 

Amendamentul  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza accesul 

furnizorilor în cazul în care sistemul nu 

dispune de capacitatea necesară din cauza 

altor furnizări de căldură sau răcoare 

reziduală, de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

5. În statele membre cu acces 

nediscriminatoriu la sistemele de încălzire 

sau răcire centralizată asigurat de către 

alți furnizori decât operatorul sistemului, 
operatorul de sistem de încălzire sau răcire 

centralizată poate refuza accesul 

furnizorilor în cazul în care sistemul nu 

dispune de capacitatea necesară din cauza 

altor furnizări de căldură sau răcoare 

reziduală, de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 
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informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

Or. en 

 

Amendamentul  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza 

accesul furnizorilor în cazul în care 

sistemul nu dispune de capacitatea 

necesară din cauza altor furnizări de 

căldură sau răcoare reziduală, de căldură 

sau răcoare din surse regenerabile de 

energie sau de căldură sau răcoare produsă 

prin cogenerarea de înaltă eficiență. Statele 

membre se asigură că, în cazul în care se 

produce un astfel de refuz, operatorul 

sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

5. Autoritățile independente, numite 

de statele membre în conformitate cu 

dispozițiile alineatului (9), pot refuza 

accesul furnizorilor la un sistem existent 

de încălzire sau răcire centralizată în 

cazul în care sistemul nu dispune de 

capacitatea necesară din cauza altor 

furnizări de căldură sau răcoare reziduală, 

de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. 

Or. en 

 

Amendamentul  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza accesul 

5. Un operator de sistem de încălzire 

sau răcire centralizată poate refuza accesul 
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furnizorilor în cazul în care sistemul nu 

dispune de capacitatea necesară din cauza 

altor furnizări de căldură sau răcoare 

reziduală, de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul. 

furnizorilor în cazul în care sistemul nu 

dispune de capacitatea necesară din cauza 

altor furnizări de căldură sau răcoare 

reziduală, de căldură sau răcoare din surse 

regenerabile de energie sau de căldură sau 

răcoare produsă prin cogenerarea de înaltă 

eficiență. Statele membre se asigură că, în 

cazul în care se produce un astfel de refuz, 

operatorul sistemului de încălzire sau răcire 

centralizată pune la dispoziția autorității 

competente, conform alineatului (9), 

informații relevante cu privire la măsurile 

care ar fi necesare pentru a consolida 

sistemul, inclusiv consecințele economice 

ale măsurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  1137 

Eugen Freund 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) La cerere, noile sisteme de 

încălzire sau răcire centralizată pot fi 

derogate de la aplicarea alineatului (4) pe 

o perioadă de timp determinată. 

Autoritatea competentă decide cu privire 

la astfel de cereri de derogare de la caz la 

caz. O derogare se acordă numai dacă 

noul sistem de încălzire sau răcire 

centralizată constituie un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează 

potențialul de utilizare a surselor 

regenerabile de energie și a căldurii sau 

răcorii reziduale identificat în evaluarea 

cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

eliminat 

Or. de 
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Justificare 

Rețeaua de încălzire centralizată este un sistem închis, în care căldura este produsă în 

conformitate cu necesitățile. Trimiterea încălzirii centralizate de la un furnizor terț printr-o 

rețea existentă este adesea imposibilă din motive tehnice și economice sau îreprezintă, cel 

puțin, o provocare enormă din punct de vedere tehnic și economic. Separarea rețelelor de 

încălzire centralizată și dezvoltarea cadrului de reglementare la scară largă care însoțește 

acest demers ar genera costuri ridicate ale sistemului. 

Amendamentul  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. La cerere, noile sisteme de 

încălzire sau răcire centralizată pot fi 

derogate de la aplicarea alineatului (4) pe 

o perioadă de timp determinată. 

Autoritatea competentă decide cu privire 

la astfel de cereri de derogare de la caz la 

caz. O derogare se acordă numai dacă 

noul sistem de încălzire sau răcire 

centralizată constituie un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează 

potențialul de utilizare a surselor 

regenerabile de energie și a căldurii sau 

răcorii reziduale identificat în evaluarea 

cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. La cerere, noile sisteme de 

încălzire sau răcire centralizată pot fi 

eliminat 
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derogate de la aplicarea alineatului (4) pe 

o perioadă de timp determinată. 

Autoritatea competentă decide cu privire 

la astfel de cereri de derogare de la caz la 

caz. O derogare se acordă numai dacă 

noul sistem de încălzire sau răcire 

centralizată constituie un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează 

potențialul de utilizare a surselor 

regenerabile de energie și a căldurii sau 

răcorii reziduale identificat în evaluarea 

cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere amendamentul nr. 10 propus la alineatul (5), care acoperă dispozițiile 

actuale ale alineatului (6), nu mai este necesară păstrarea alineatului (6). 

 

Amendamentul  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. La cerere, noile sisteme de 

încălzire sau răcire centralizată pot fi 

derogate de la aplicarea alineatului (4) pe 

o perioadă de timp determinată. 

Autoritatea competentă decide cu privire 

la astfel de cereri de derogare de la caz la 

caz. O derogare se acordă numai dacă 

noul sistem de încălzire sau răcire 

centralizată constituie un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează 

potențialul de utilizare a surselor 

regenerabile de energie și a căldurii sau 

răcorii reziduale identificat în evaluarea 

eliminat 
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cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1141 

Barbara Kappel 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. La cerere, noile sisteme de 

încălzire sau răcire centralizată pot fi 

derogate de la aplicarea alineatului (4) pe 

o perioadă de timp determinată. 

Autoritatea competentă decide cu privire 

la astfel de cereri de derogare de la caz la 

caz. O derogare se acordă numai dacă 

noul sistem de încălzire sau răcire 

centralizată constituie un „sistem eficient 

de termoficare și răcire centralizată” în 

sensul articolului 2 punctul 41 din 

Directiva 2012/27/UE și dacă exploatează 

potențialul de utilizare a surselor 

regenerabile de energie și a căldurii sau 

răcorii reziduale identificat în evaluarea 

cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. La cerere, noile sisteme de încălzire 

sau răcire centralizată pot fi derogate de la 

aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de 

timp determinată. Autoritatea competentă 

6. La cerere, noile sisteme de încălzire 

sau răcire centralizată pot fi derogate de la 

aplicarea alineatului (4) pe o perioadă de 

timp determinată. Autoritatea competentă 
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decide cu privire la astfel de cereri de 

derogare de la caz la caz. O derogare se 

acordă numai dacă noul sistem de încălzire 

sau răcire centralizată constituie un „sistem 

eficient de termoficare și răcire 

centralizată” în sensul articolului 2 punctul 

41 din Directiva 2012/27/UE și dacă 

exploatează potențialul de utilizare a 

surselor regenerabile de energie și a 

căldurii sau răcorii reziduale identificat în 

evaluarea cuprinzătoare realizată în 

conformitate cu articolul 14 din Directiva 

2012/27/UE. 

decide cu privire la astfel de cereri de 

derogare de la caz la caz. O derogare se 

acordă numai dacă noul sistem de încălzire 

sau răcire centralizată constituie un „sistem 

eficient de termoficare și răcire 

centralizată” în sensul articolului 2 punctul 

41 din Directiva 2012/27/UE și dacă 

exploatează potențialul de utilizare a 

surselor regenerabile de energie, a 

cogenerării sau a căldurii sau răcorii 

reziduale identificat în evaluarea 

cuprinzătoare realizată în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  1143 

Flavio Zanonato 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Dreptul de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul poate fi exercitat de 

clienții persoane fizice, de întreprinderile 

comune formate de clienți sau de părțile 

care acționează în numele clienților. În 

cazul blocurilor de apartamente, acest 

drept de a se debranșa poate fi exercitat 

numai la nivelul întregii clădiri. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Aliniere la amendamentul la articolul 24 alineatul (2). 

 

Amendamentul  1144 

Pavel Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 7 



 

PE607.899v02-00 152/157 AM\1130434RO.docxx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Dreptul de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul poate fi exercitat de 

clienții persoane fizice, de întreprinderile 

comune formate de clienți sau de părțile 

care acționează în numele clienților. În 

cazul blocurilor de apartamente, acest drept 

de a se debranșa poate fi exercitat numai la 

nivelul întregii clădiri. 

7. Dreptul de a înceta contractul și, 

eventual, de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul poate fi exercitat de 

clienții persoane fizice, de întreprinderile 

comune formate de clienți sau de părțile 

care acționează în numele clienților. În 

cazul blocurilor de apartamente, acest drept 

de a se debranșa poate fi exercitat numai la 

nivelul întregii clădiri. 

Or. en 

 

Amendamentul  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Dreptul de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul poate fi exercitat de 

clienții persoane fizice, de întreprinderile 

comune formate de clienți sau de părțile 

care acționează în numele clienților. În 

cazul blocurilor de apartamente, acest drept 

de a se debranșa poate fi exercitat numai la 

nivelul întregii clădiri. 

7. Dreptul de a se debranșa poate fi 

exercitat de clienții persoane fizice, de 

întreprinderile comune formate de clienți 

sau de părțile care acționează în numele 

clienților. În cazul blocurilor de 

apartamente, acest drept de a se debranșa 

poate fi exercitat numai la nivelul întregii 

clădiri. 

Or. en 

 

Amendamentul  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Dreptul de a se debranșa sau de a 

schimba furnizorul poate fi exercitat de 

7. Dreptul de a se debranșa poate fi 

exercitat de clienții persoane fizice, de 
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clienții persoane fizice, de întreprinderile 

comune formate de clienți sau de părțile 

care acționează în numele clienților. În 

cazul blocurilor de apartamente, acest drept 

de a se debranșa poate fi exercitat numai la 

nivelul întregii clădiri. 

întreprinderile comune formate de clienți 

sau de părțile care acționează în numele 

clienților. În cazul blocurilor de 

apartamente, acest drept de a se debranșa 

poate fi exercitat numai la nivelul întregii 

clădiri. 

Or. en 

 

Amendamentul  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Statele membre impun operatorilor 

de sisteme de distribuție de energie 

electrică să evalueze, cel puțin o dată la 

doi ani, în cooperare cu operatorii 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată din zona lor respectivă, 

potențialul sistemelor de încălzire sau 

răcire centralizată de a furniza servicii de 

echilibrare și alte servicii de sistem, 

inclusiv consumul dispecerizabil și 

stocarea energiei electrice excedentare 

produse din surse regenerabile și, de 

asemenea, să evalueze dacă utilizarea 

potențialului identificat ar fi mai eficient 

din punctul de vedere al costurilor și al 

utilizării resurselor decât soluțiile 

alternative. 

8. Statele membre pot impune 

operatorilor de sisteme de distribuție de 

energie electrică să evalueze, în cooperare 

cu operatorii sistemelor de încălzire sau 

răcire centralizată din zona lor respectivă, 

potențialul sistemelor de încălzire sau 

răcire centralizată de a furniza servicii de 

echilibrare și alte servicii de sistem, 

inclusiv consumul dispecerizabil și 

stocarea energiei electrice excedentare 

produse din surse regenerabile și, de 

asemenea, să evalueze dacă utilizarea 

potențialului identificat ar fi mai eficient 

din punctul de vedere al costurilor și al 

utilizării resurselor decât soluțiile 

alternative. 

Or. en 

 

Amendamentul  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Statele membre impun operatorilor 

de sisteme de distribuție de energie 

electrică să evalueze, cel puțin o dată la 

doi ani, în cooperare cu operatorii 

sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată din zona lor respectivă, 

potențialul sistemelor de încălzire sau 

răcire centralizată de a furniza servicii de 

echilibrare și alte servicii de sistem, 

inclusiv consumul dispecerizabil și 

stocarea energiei electrice excedentare 

produse din surse regenerabile și, de 

asemenea, să evalueze dacă utilizarea 

potențialului identificat ar fi mai eficient 

din punctul de vedere al costurilor și al 

utilizării resurselor decât soluțiile 

alternative. 

8. Statele membre impun operatorilor 

de sisteme de distribuție de energie 

electrică să evalueze, în cooperare cu 

operatorii sistemelor de încălzire sau răcire 

centralizată din zona lor respectivă, 

potențialul sistemelor de încălzire sau 

răcire centralizată de a furniza servicii de 

echilibrare și alte servicii de sistem, 

inclusiv consumul dispecerizabil și 

stocarea energiei electrice excedentare 

produse din surse regenerabile și, de 

asemenea, să evalueze dacă utilizarea 

potențialului identificat ar fi mai eficient 

din punctul de vedere al costurilor și al 

utilizării resurselor decât soluțiile 

alternative. 

Or. en 

 

Amendamentul  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități independente care 

să asigure faptul că drepturile 

consumatorilor și normele de exploatare a 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

clar definite și puse în aplicare. 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități independente care 

să asigure faptul că drepturile 

consumatorilor și normele de exploatare a 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

clar definite și puse în aplicare. Pe baza 

eforturilor depuse de autoritățile 

desemnate, Comisia întocmește un raport 

o dată la patru ani rezumând punerea în 

aplicare a dispoziției din acest articol și, 

în mod specific, stabilirea criteriilor 

nediscriminatorii. 

Or. en 
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Amendamentul  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități independente care 

să asigure faptul că drepturile 

consumatorilor și normele de exploatare a 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

clar definite și puse în aplicare. 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități competente care să 

asigure faptul că drepturile consumatorilor 

și normele de exploatare a sistemelor de 

încălzire și răcire centralizată în 

conformitate cu prezentul articol sunt clar 

definite și puse în aplicare. 

Or. en 

 

Amendamentul  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități independente care 

să asigure faptul că drepturile 

consumatorilor și normele de exploatare a 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

clar definite și puse în aplicare. 

9. Statele membre pot desemna una 

sau mai multe autorități competente care să 

asigure faptul că drepturile consumatorilor 

și normele de exploatare a sistemelor de 

încălzire și răcire centralizată în 

conformitate cu prezentul articol sunt clar 

definite și puse în aplicare. 

Or. en 

 

Amendamentul  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Statele membre desemnează una 

sau mai multe autorități independente care 

să asigure faptul că drepturile 

consumatorilor și normele de exploatare a 

sistemelor de încălzire și răcire centralizată 

în conformitate cu prezentul articol sunt 

clar definite și puse în aplicare. 

9. Statele membre pot desemna una 

sau mai multe autorități competente care să 

asigure faptul că drepturile consumatorilor 

și normele de exploatare a sistemelor de 

încălzire și răcire centralizată în 

conformitate cu prezentul articol sunt clar 

definite și puse în aplicare. 

Or. en 

 

Amendamentul  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9a. Statele membre integrează 

încălzirea și răcirea centralizată în 

clădirile publice, sprijinind din punct de 

vedere financiar dezvoltarea unor 

investiții adecvate pentru a face posibil 

acest lucru și maximizând contribuția 

sistemelor publice la încălzirea și răcirea 

centralizată. În colaborare deplină cu 

părțile interesate relevante, statele 

membre elaborează o strategie pentru 

identificarea nevoilor și a priorităților din 

acest domeniu. 

Or. en 

 

Amendamentul  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 9 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 9b. Statele membre se asigură că, 

atunci când elaborează strategii și planuri 

de urbanism, autoritățile regionale și 

locale integrează soluții durabile de 

încălzire și răcire în abordarea lor. 

Măsurile care privesc, printre altele, 

planificarea urbană a arborilor sau 

gestionarea deșeurilor urbane trebuie să 

aibă în vedere posibilitățile de încălzire și 

răcire centralizată durabilă. Aceste 

planuri și strategii sunt elaborate în 

deplină colaborare cu părțile interesate 

relevante. 

Or. en 

 


