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Amendamentul 419
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
naţional de acţiune. 

(1) Fiecare stat membru, în colaborare cu 
autorităţile sale regionale, adoptă un plan 
naţional de acţiune.

Or. en

Justificare

Devolved governments should fulfil their responsibilities in this regard.

Amendamentul 420
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan 
naţional de acţiune.

(1) Fiecare stat membru, în colaborare cu 
autorităţile sale regionale şi în strânsă 
consultare cu părţile interesate, adoptă un 
plan naţional de acţiune.

Or. en

Justificare

Regional authorities must be explicitly involved in the process of drawing national action 
plans. Stakeholders should be actively involved in the development of national action plans 
with their technical expertise in order to promote long-term investment stability.
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Amendamentul 421
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente și de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum și 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerințelor de la articolele 12 -
17.

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
diferitele moduri de transport, în 
electricitate, precum şi în încălzire și răcire 
în anul 2020 și măsurile care trebuie 
adoptate pentru atingerea acestor obiective, 
inclusiv strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente și de 
mobilizare a unor noi resurse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări şi de 
promovare a utilizării acestora în 
electricitate, încălzire şi răcire şi* în 
diferitele moduri de transport, având în 
vedere concurenţa pe care o reprezintă 
utilizările în alte scopuri decât cele 
energetice (în special pentru producţia de 
alimente şi reciclare), precum și măsurile 
care trebuie luate pentru îndeplinirea 
cerințelor de la articolele 12 - 17. Fiecare 
măsură este prezentată împreună cu 
costurile acesteia.
[* Translator’s note: The words in non-
bold italics appear in the German, but not 
in the English version of COM(2008)19.]

Or. de

Justificare

In accordance with the ‘polluter pays’ principle (EU Treaty, Article 174(2), the modes of 
transport which currently cause the greatest consumption of fossil fuel energy and the highest 
CO2 emissions should contribute most to achieving the target of a 10% share of renewable 
energy. The proposed addition ensures transparency on burden sharing within the transport 
sector.
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Amendamentul 422
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente şi de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020, la care se adaugă obiectivul 
statelor membre privind eficienţa 
energetică în transporturi şi măsurile care 
trebuie adoptate pentru atingerea acestor 
obiective, inclusiv strategii naţionale de 
dezvoltare a resurselor de biomasă 
existente şi de mobilizare a unor noi 
resurse de biomasă destinate diferitelor 
utilizări, precum şi măsurile care trebuie 
luate pentru îndeplinirea cerinţelor de la 
articolele 12 - 17.

Or. en

Justificare

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Amendamentul 423
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
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pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente şi de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă
destinate diferitelor utilizări, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
cooperarea între autorităţile locale, 
regionale şi naţionale, strategii naţionale 
de dezvoltare a resurselor existente şi de 
mobilizare a unor noi resurse destinate 
diferitelor utilizări, precum şi măsurile care 
trebuie luate pentru îndeplinirea cerinţelor 
de la articolele 12 - 17.

Or. en

Justificare

While renewable energy projects are accepted and promoted on national level, often 
problems arise in the acceptance and permitting stages on local level. Therefore it is useful to 
ensure that the national action plans ensure that coordination between different levels of 
government is enhanced in the Member States. References solely to biomass restrict the 
application of the paragraph.

Amendamentul 424
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente și de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum și 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerințelor de la articolele 12 -
17.

Planurile naționale de acțiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire și răcire în 
anul 2020 și măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naționale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente, de 
mobilizare a unor noi resurse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări şi de creştere 
a ponderii biomasei utilizate în instalaţiile 
de cogenerare, precum și măsurile care 
trebuie luate pentru îndeplinirea cerințelor 
de la articolele 12 - 17.

Or. fr
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Justificare

The Member States play a key role in the implementation of the Directive. Biomass resources 
in EU countries are limited and it is the Member States’ responsibility to ensure that the 
biomass pathway is able to contribute fully towards increasing the share of renewable 
energies. Biomass combustion entails significant energy losses, so it is essential that biomass 
use is prioritised in cogeneration facilities in order to minimise losses during the conversion 
procedure.

Amendamentul 425
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente şi de 
mobilizare a unor noi surse de biomasă
destinate diferitelor utilizări, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor regenerabile existente şi de 
mobilizare a unor noi resurse regenerabile
destinate diferitelor utilizări, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

Or. en

Justificare

This directive is not just about biomass, but about renewables. This includes wind-, hydro-, 
solarpower etc.
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Amendamentul 426
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente şi de 
mobilizare a unor noi resurse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, precum şi
măsurile care trebuie luate pentru 
îndeplinirea cerinţelor de la articolele 12 -
17.

Planurile naţionale de acţiune stabilesc 
obiectivele statelor membre privind 
ponderea energiei din surse regenerabile în 
transport, electricitate, încălzire şi răcire în 
anul 2020 şi măsurile care trebuie adoptate 
pentru atingerea acestor obiective, inclusiv 
strategii naţionale de dezvoltare a 
resurselor de biomasă existente şi de 
mobilizare a unor noi resurse de biomasă 
destinate diferitelor utilizări, măsurile care 
trebuie luate pentru îndeplinirea cerinţelor 
de la articolele 12 - 17, precum şi măsurile 
de îndepărtare a obstacolelor legate de 
reglementare şi de altă natură apărute în 
calea dezvoltării energiei din surse 
regenerabile.

Planurile naţionale de acţiune includ, de 
asemenea, măsuri menite să garanteze 
suficiente opţiuni de alimentare cu 
combustibil pentru vehiculele cu emisii 
zero.

Or. en

Justificare

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for zero emission vehicles such as electric or hydrogen cars is one reason 
that consumers will not buy them.
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Amendamentul 427
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, planurile naţionale de acţiune 
indică contribuţiile diferitelor sectoare ale 
economiei la utilizarea energiei din 
resurse regenerabile. În special, 
contribuţiile diferitelor moduri de 
transport trebuie să fie atestate prin date 
concludente.

Or. en

Justificare

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.

Amendamentul 428
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune trebuie să 
indice contribuţia la atingerea 
obiectivelor enumerate mai sus, alături de 
măsurile de punere în aplicare a 
planurilor naţionale de acţiune pentru 
eficienţă energetică, care sunt 
reglementate de Directiva 2006/32/CE.

Or. it

Justificare

In view of the direct link between improving energy efficiency and achieving the renewable-
source promotion targets, national energy-efficiency measures must form an integral part of 
the national action plans.
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Amendamentul 429
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile naţionale de acţiune pun 
accentul în mod special pe eforturile 
depuse în domeniul cercetării şi 
dezvoltării în ceea ce priveşte energia din 
surse regenerabile şi economisirea 
energiei.

Or. en

Justificare

The concentration on research and development in this directive is from utmost importance.

Amendamentul 430
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a oferi orientări statelor 
membre, Comisia furnizează un model 
obligatoriu pentru planurile de acţiune 
privind energia regenerabilă până la 30 
iunie 2009, care cuprinde cel puţin 
următoarele elemente:
(a) datele statistice de referinţă pentru 
statele membre cu privire la ponderea 
energiei provenite din surse regenerabile 
în consumul final de energie pentru 2005 
şi pentru anul cel mai recent pentru care 
sunt disponibile datele respective, 
consumul final de energie fiind definit pe 
baza următoarelor elemente:
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- combustibili solizi, petrol, gaz, surse de 
energie regenerabile, electricitate şi 
căldură (căldură derivată, încălzire şi 
răcire urbană); căldură şi electricitate 
produse din resurse regenerabile şi 
neregenerabile;
- industria, gospodăriile şi serviciile, 
precum şi transporturile;
- electricitatea (exceptând electricitatea 
pentru încălzire şi răcire), căldura 
(inclusiv electricitatea pentru încălzire şi 
răcire) şi transporturile; se ia în 
considerare, în orice caz, energia 
provenind din resurse regenerabile şi 
neregenerabile;
(b) obiectivele obligatorii ale statelor 
membre privind ponderea energiei din 
resurse regenerabile în consumul final de 
energie până în 2020, astfel cum sunt 
prevăzute în anexa I partea A;
(c) obiectivele intermediare obligatorii ale 
statelor membre, astfel cum sunt 
prevăzute în anexa I partea B;
(d) obiectivele obligatorii ale statelor 
membre care trebuie atinse până în 2020, 
precum şi obiectivele intermediare în ceea 
ce priveşte ponderea energiei din resurse 
regenerabile în electricitate, căldură şi 
răcire, precum şi în transporturi:
(i) obiective obligatorii în ceea ce priveşte 
ponderea energiei din resurse 
regenerabile în electricitate:
- obiectivul naţional pentru ponderea 
energiei din resurse regenerabile în 
electricitate în 2020 în vederea îndeplinirii 
părţii A din anexa I;
- obiective naţionale intermediare pentru 
ponderea energiei din resurse 
regenerabile în electricitate în vederea 
îndeplinirii părţii B din anexa I;
(ii) obiective obligatorii pentru ponderea 
energiei din resurse regenerabile în 
încălzire şi răcire:
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- obiectivul naţional pentru ponderea 
energiei din resurse regenerabile în 
încălzire şi răcire în 2020 în vederea 
îndeplinirii părţii A din anexa I;
- obiective naţionale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în încălzire şi răcire în vederea 
îndeplinirii părţii B din anexa I;
(iii) obiective obligatorii pentru ponderea 
energiei din resurse regenerabile în 
transporturi:
- obiectivul naţional pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi în 2020 în vederea 
îndeplinirii părţii A din anexa I;
- obiective naţionale intermediare pentru 
ponderea energiei din resurse 
regenerabile în transporturi în vederea 
îndeplinirii părţii B din anexa I;
(e) măsurile care vizează atingerea 
obiectivelor menţionate la literele (a)-(d), 
care includ:
(i) tabel sinoptic, conţinând toate măsurile 
privind promovarea utilizării energiei din 
resurse regenerabile;
(ii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din resurse regenerabile în 
electricitate:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile, în special 
în zonele îndepărtate şi izolate, cu un 
potenţial ridicat în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă, precum regiunile 
muntoase cu o populaţie redusă sau 
insulele;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerinţelor stabilite la articolele 12, 13 şi 
14;
(iii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din resurse regenerabile în 
încălzire şi răcire:
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- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile, în special 
în zonele îndepărtate şi izolate, cu un 
potenţial ridicat în ceea ce priveşte 
energia regenerabilă, precum regiunile 
muntoase cu o populaţie redusă sau 
insulele;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerinţelor stabilite la articolele 12 şi 13;
(iv) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din resurse regenerabile în
transporturi:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din resurse regenerabile;
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerinţelor stabilite la articolele 12 şi 13, 
precum şi a celor stabilite la articolele 15, 
16 şi 17;
(v) măsuri specifice pentru promovarea 
utilizării energiei produse din biomasă:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din resurse regenerabile;
- măsuri specifice pentru o nouă 
mobilizare în favoarea biomasei, având în 
vedere următoarele principii:
- cantitatea de biomasă necesară pentru 
realizarea obiectivelor;
- tipul şi originea de definit ale biomasei;
- disponibilitatea/potenţialul/importul de 
biomasă trebuie să fie în concordanţă cu 
obiectivul;
- măsurile de definit pentru mărirea 
disponibilităţii biomasei, ţinându-se 
seama de alţi utilizatori de biomasă 
(sectoarele agricole şi forestiere);
(f) evaluările:

Adlib Express Watermark



PE409.383v01-00 14/96 AM\730535RO.doc

RO

(i) contribuţia totală prevăzută de fiecare 
tehnologie de producere a energiei din 
surse regenerabile în vederea realizării 
obiectivelor obligatorii pentru 2020 şi a 
obiectivelor intermediare obligatorii, în 
ceea ce priveşte ponderea energiei din 
resurse regenerabile în electricitate, 
încălzire şi răcire, precum şi în 
transporturi;
(ii) consumul brut şi final de energie 
pentru 2020 conform unui scenariu de 
status quo şi unui alt scenariu de 
eficacitate;
(iii) o evaluare strategică a mediului, aşa 
cum se stabileşte în Directiva 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului, 
care integrează atât beneficiile, cât şi 
impactul pe care le prezintă, pentru 
mediu, utilizarea energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Remote and isolated areas and particularly islands very often have a great potential of 
renewable sources which is not properly exploited due to lack of the know-how, appropriate 
planning and the relevant financial instruments. Renewable energy can transform these areas 
from under-developed to pioneers in achieving the EU targets and contribute to the evolution 
of the European development model.

Amendamentul 431
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia elaborează, pentru 30 iunie 
2009, un model comun obligatoriu pentru 
planurile naţionale de acţiune într-o 
anexă la prezenta directivă. Acest model 
serveşte de orientare pentru statele 
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membre şi este elaborat prin consultări cu 
acestea şi cu societatea civilă.
Aceste orientări indică structura 
planurilor naţionale de acţiune şi cuprind 
informaţii standardizate referitoare la 
instrumentele de control şi la măsurile 
generale pe care statele membre 
intenţionează să le utilizeze pentru a-şi 
realiza obiectivul naţional, precum şi 
măsurările, metodele şi statisticile de 
referinţă pentru calcularea ponderii 
energiei din surse regenerabile şi 
acţiunile prevăzute pentru fiecare 
tehnologie (energie eoliană, bioenergie, 
energie solară etc.) şi pentru fiecare 
sector (industrie, gospodării, servicii şi 
transporturi).
Statele membre semnalează măsurile 
generale, în special fiscale, financiare, 
legale sau celelalte politici care 
promovează utilizarea energiei din surse 
regenerabile, precum şi acţiunile pe care 
preconizează să le lanseze în favoarea 
utilizării energiei regenerabile în sectorul 
public.
În scopul măririi transparenţei pentru 
investitorii care investesc în energiile 
regenerabile, planurile naţionale de 
acţiune cuprind o descriere a nivelurilor 
de subvenţie pentru diferitele tehnologii 
vizate. Aceste informaţii sunt publicate de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 432
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care mai multe state 
membre intenţionează să îşi urmărească 
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în comun obiectivele, detaliile acordurilor 
corespunzătoare se stabilesc în planul de 
acţiune naţional privind energia din surse 
regenerabile de către fiecare dintre aceste 
state membre.

Or. en

Justificare

Joint action bilaterally and multilaterally between Member States is the best way to ensure 
that national renewable energy targets can be met efficiently and without undermining 
existing support systems.

Amendamentul 433
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În procesul de elaborare şi de 
gestionare a regimurilor de sprijin în 
favoarea surselor de energie regenerabile, 
statele membre au în vedere garantarea 
unor condiţii-cadru stabile şi pe termen 
lung.

Or. en

Justificare

Sudden and constant changes in a support mechanism increses investor insecurity and by that 
increases the cost for consumers. Only stable framework conditions can reduce this.
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Amendamentul 434
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Planurile naţionale de acţiune 
stabilesc, de asemenea, modul în care 
statele membre intenţionează să atingă 
obiectivele privind producţia de energie 
regenerabilă. Scopul este de a evita 
situaţia în care un stat membru care a 
decis să diminueze capacitatea de 
producţie de energie cu emisii scăzute de 
CO2 contrabalansează această reducere 
prin importul de energie produsă în alt 
stat. Astfel se previne o situaţie în care 
reducerea treptată a surselor de producţie 
de energie cu emisii scăzute de CO2 are 
drept efect anularea beneficiilor obţinute 
în lupta împotriva emisiilor de CO2.

Or. sv

Justificare

Carbon dioxide emissions must not increase as a result of replacing CO2-reducing sources of 
production with imports. To guarantee the EU’s future energy supplies, the quantity of energy 
which the country concerned contributes towards the prospective internal energy market 
cannot decrease to any great extent either. It is highly important that the overall emission 
reduction targets are not jeopardised.

Amendamentul 435
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Până la 30 iunie 2009, Comisia 
elaborează un model pentru planurile 
naţionale de acţiune, pentru a furniza 
orientări statelor membre cu privire la 
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elementele naţionale obligatorii în temeiul 
articolului 3.

Or. en

Justificare

The absence of a template for National Energy Efficiency Action Plans caused delays in 
submission of these plans.

Amendamentul 436
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre îşi notifică planurile 
naţionale de acţiune Comisiei până cel 
târziu la 31 martie 2010.

(2) Statele membre îşi notifică planurile de 
acţiune privind energia regenerabilă
Comisiei cel târziu la un an de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

The renewable energy action plans are the most important instruments for achieving the 
targets and should be drawn up by the Member States at an early date.

Amendamentul 437
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre îşi notifică planurile 
naţionale de acţiune Comisiei până cel 
târziu la 31 martie 2010.

(2) Statele membre îşi notifică planurile 
naţionale de acţiune Comisiei până la 31 
martie 2011║. Până în 2009, Comisia 
furnizează un model pentru planurile 
naţionale de acţiune, în scopul adresării 
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de orientări statelor membre şi al 
facilitării comparaţiilor.

Or. en

Justificare

It is only logical and feasible that notification of the national plans comes after transposition 
of the Directive. Guidelines from the Commission will facilitate and speed up the process. In 
order for national action plans (NAPs) to present a clear vision, they should be prepared and 
notified to the Commission some time after the transposition of the RES Directive to national 
legislations, taking into account the breadth and complexity of the required legislative,
regulatory and technical adaptations.

Amendamentul 438
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre îşi notifică planurile 
naţionale de acţiune Comisiei până cel 
târziu la 31 martie 2010.

(2) Statele membre îşi notifică planurile 
naţionale de acţiune Comisiei până la 31 
martie 2010 ║. Aceste planuri de acţiune, 
însoţite de evaluările lor efectuate de către 
Comisie, sunt transmise Parlamentului 
European şi Consiliului.

Or. en

Justificare

Its important to evaluate the action plans and send the to the legislative authorities of the 
European Union in order to keep the process going.
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Amendamentul 439
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei luni de la 
notificarea de către un stat membru, în 
temeiul alineatului (2), a unui plan 
naţional de acţiune, Comisia poate 
respinge planul respectiv sau orice aspect 
al lui în baza faptului că nu conţine toate 
elementele menţionate la alineatul (1b) 
sau că este incompatibil cu obiectivele 
obligatorii stabilite în anexa I. În acest 
caz, statul membru în cauză propune 
modificări, iar planul nu va fi considerat 
adoptat decât atunci când Comisia va fi 
aprobat aceste modificări. Comisia 
prezintă motivele oricărei decizii de a 
respinge planul de acţiune.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the Member State progress will be properly monitored, and any failure 
to comply will be swiftly and effectively addressed, stricter procedures should be adopted 
concerning the submitted renewable energy action plans. The latter should be further binding 
on the Member States.

Amendamentul 440
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru a cărui pondere de 
energie din surse regenerabile a scăzut 
sub valorea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
perioada de doi ani care s-a scurs prezintă 

eliminat
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Comisiei un nou plan de acțiune la nivel 
național până cel târziu la data de 30 
iunie a anului următor, prin care 
stabilește măsuri corespunzătoare de 
garantare că pe viitor ponderea de energie 
din surse regenerabile va fi mai mare sau 
egală cu valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B.

Or. de

Justificare

It may be inefficient to aim for progress at two-yearly intervals, particularly since increased 
use of renewables is likely to be closely linked to technological developments.

Amendamentul 441
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În evaluarea efortului depus de un 
stat membru, Comisia trebuie să ia în 
considerare progresul realizat de statul 
membru respectiv în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a măsurilor prevăzute 
de planul naţional de acţiune pentru 
eficienţă energetică, menţionat în 
Directiva 2006/32/CE.

Or. it

Justificare

In view of the direct link between improving energy efficiency and achieving the renewable-
source promotion targets, the progress made by the Member States as regards energy 
efficiency must be assessed against the background of a more general assessment of the 
progress made in achieving the objectives laid down in the Directive.
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Amendamentul 442
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Consumul final de energie din surse 
regenerabile în fiecare stat membru se 
calculează ca suma următoarelor:

5. Consumul final de energie din surse 
regenerabile în fiecare stat membru se 
calculează ca suma următoarelor:

(a) consumul final de electricitate din surse 
de energie regenerabile;

(a) consumul fizic final de electricitate din 
surse de energie regenerabile;

(b) consumul final de energie din surse 
regenerabile pentru încălzire şi răcire; şi

(b) consumul fizic final de energie din 
surse regenerabile pentru încălzire şi răcire; 
şi 

(c) energia din surse regenerabile 
consumată în transporturi.

(c) consumul fizic final de energie din 
surse regenerabile în transporturi.

Or. de

Justificare

A physical quantity is a quantifiable property of a physical object which can either be directly 
measured or calculated from measured quantities. This is consequently a clearer legal 
definition for calculating the final consumption of energy from renewable sources.

Amendamentul 443
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) energia din surse regenerabile 
consumată în transporturi.

(c) energia din surse regenerabile 
consumată în diferitele moduri de 
transport.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\730535RO.doc 23/96 PE409.383v01-00

RO

Justificare

In accordance with the ‘polluter pays’ principle (EU Treaty, Article 174(2), the modes of 
transport which currently cause the greatest consumption of fossil fuel energy and the highest 
CO2 emissions should contribute most to achieving the target of a 10% share of renewable 
energy. The proposed addition ensures transparency on burden sharing within the transport 
sector.

Amendamentul 444
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (c), 
consumul final de energie electrică 
regenerabilă în transporturi se calculează 
ca fiind proporţia de pasageri pe 
kilometru sau de tone de mărfuri pe 
kilometru, care se transportă cu ajutorul 
mijloacelor de transport ce folosesc 
energia electrică regenerabilă.

Or. en

Amendamentul 445
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (c), energia 
electrică regenerabilă consumată de 
vehiculele electrice are o valoare 
cvadruplă în contabilizarea obiectivului 
de 10 %, pentru a reflecta avantajul 
energiei electrice pe planul eficacităţii 
energetice.

Or. en
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Amendamentul 446
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre îi pot solicita 
Comisiei să ţină seama, în sensul 
alineatului (1), de celelalte măsuri pe care 
le-au luat pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră şi a creşte siguranţa 
aprovizionării. Comisia decide adaptările 
pe care le va aduce consumului final, 
realizat de statele membre, de energie din 
surse regenerabile pentru anul 2020.

Or. en

Justificare

Reduction on greenhouse gas emissions must be a top priority for the EU. Increasing 
renewable energy is only one way to promote this main target. Therefore the Commission 
should also take into account other modes of low carbon energy production when assessing 
the renewable energy target.

Amendamentul 447
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, 
în sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru 
producerea energiei din surse 
regenerabile cu termene de execuţie 
foarte lungi, în condiţiile următoare:

eliminat

(a) construcţia centralei pentru 
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producerea energiei regenerabile trebuie 
să fi început până în anul 2016; 
(b) centrala pentru producerea energiei 
regenerabile trebuie să dispună de o 
capacitate de producţie mai mare sau 
egală cu 5000 MW; 
(c) trebuie să nu fie posibil ca centrala să 
fie dată în exploatare înainte de anul 
2020;
(d) trebuie să fie posibil ca centrala să fie 
dată în exploatare înainte de anul 2022.
Comisia decide, în urma examinării 
cererii, cum trebuie ajustată ponderea de 
energie din surse regenerabile aferentă 
statului membru respectiv pentru anul 
2020, luând în considerare progresul 
lucrărilor de construcţie, sprijinul 
financiar acordat centralei şi cantitatea de 
energie regenerabilă care urmează să fie 
produsă de centrală într-un an mediu 
după finalizarea acesteia. 
Hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 21 alineatul (2), 
Comisia elaborează norme de punere în 
aplicare a prezentei dispoziţii până cel 
târziu la 31 decembrie 2012.

Or. sl

Amendamentul 448
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru producerea 
energiei din surse regenerabile cu termene 
de execuţie foarte lungi, în condiţiile 

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru producerea 
energiei din surse regenerabile cu termene 
de execuţie foarte lungi, cu condiţia ca
construcţia centralei pentru producerea 
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următoare: energiei regenerabile să fi început până în 
anul 2019. 

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2016;

(b) centrala pentru producerea energiei 
regenerabile trebuie să dispună de o 
capacitate de producţie mai mare sau 
egală cu 5000 MW; 
(c) trebuie să nu fie posibil ca centrala să 
fie dată în exploatare înainte de anul 
2020;
(d) trebuie să fie posibil ca centrala să fie 
dată în exploatare înainte de anul 2022.

Or. fr

Justificare

Member States must be given as much flexibility as possible and not be subject to overly 
restrictive conditions.

Amendamentul 449
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru producerea 
energiei din surse regenerabile cu termene 
de execuţie foarte lungi, în condiţiile 
următoare:

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru producerea 
energiei din surse regenerabile cu termene 
de execuţie foarte lungi, în condiţiile 
următoare:

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2016;

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2018;

(b) centrala pentru producerea energiei 
regenerabile trebuie să dispună de o 
capacitate de producţie mai mare sau egală 

(b) centrala pentru producerea energiei 
regenerabile trebuie să dispună de o 
capacitate de producţie mai mare sau egală 
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cu 5000 MW; cu 1000 MW sau cu 5% din capacitatea 
electrică maximă a statului membru în 
cauză;

(c) trebuie să nu fie posibil ca centrala să 
fie dată în exploatare înainte de anul 2020;

(c) trebuie să nu fie posibil ca centrala să 
fie dată în exploatare înainte de anul 2020;

(d) trebuie să fie posibil ca centrala să fie 
dată în exploatare înainte de anul 2022.

(d) trebuie să fie posibil ca centrala să fie 
dată în exploatare înainte de anul 2024.

Or. en

Justificare

The originally set requirements are discriminatory as they enable application of this 
provision only in a very limited number of cases of Member States and for specific 
technologies of renewable sources.

Amendamentul 450
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei, pe 
teritoriul lor, de centrale pentru producerea 
energiei din surse regenerabile cu termene 
de execuţie foarte lungi, în condiţiile 
următoare:

(2) Statele membre pot depune o cerere la 
Comisie în vederea luării în considerare, în 
sensul alineatului (1), a construcţiei de 
centrale pentru producerea energiei din 
surse regenerabile cu termene de execuţie 
foarte lungi, în condiţiile următoare:

Or. en

Justificare

The inclusion of the phrase ‘on their territory’ could restrict the application of the Directive 
such that where a project lies between two Member States it would not be afforded the 
flexibility provision.
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Amendamentul 451
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2016;

(a) permisele necesare în vederea
construcţiei centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi fost 
eliberate până în anul 2015;

Or. de

Justificare

It is inevitable that many construction projects will encounter delays. Accordingly a degree of 
flexibility is necessary. By including construction projects started up to six months after the 
time limit, a degree of flexibility is achieved on the interim target without undermining 
progress (since this does not lead to any relaxation of the target).

Amendamentul 452
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2016;

(a) construcţia centralei pentru producerea 
energiei regenerabile trebuie să fi început 
până în anul 2018;

Or. en

Justificare

If the need for construction to have commenced by 2016 is set under Article 5(2)(a), this could 
create unnecessary restrictions. An offshore wind farm could have a lead time of 2 years and 
so on this basis would be excluded, however it should be included in contributing to Member 
States’ achievements of their targets. This requirement should be extended to 2018.
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Amendamentul 453
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrala pentru producerea energiei 
regenerabile trebuie să dispună de o 
capacitate de producţie mai mare sau 
egală cu 5000 MW;

eliminat

Or. de

Justificare

To enable smaller plants, which add up to a large potential, also to be taken into account in 
achieving the renewables share target, all plants should be included.

Amendamentul 454
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia decide, în urma examinării cererii, 
cum trebuie ajustată ponderea de energie 
din surse regenerabile aferentă statului 
membru respectiv pentru anul 2020, luând 
în considerare progresul lucrărilor de 
construcţie, sprijinul financiar acordat 
centralei şi cantitatea de energie 
regenerabilă care urmează să fie produsă 
de centrală într-un an mediu după 
finalizarea acesteia.

Comisia decide, în urma examinării cererii, 
cum trebuie ajustată ponderea de energie 
din surse regenerabile aferentă statului 
membru respectiv pentru anul 2020, luând 
în considerare cantitatea de energie 
regenerabilă care urmează să fie produsă 
de centrală într-un an mediu după 
finalizarea acesteia.

Or. de

Justificare

The only relevant factor in calculating the contribution of these plants is their production 
capacity, since the goal of the directive is to increase the share of renewables in final energy 
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consumption in the EU.

Amendamentul 455
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un stat membru consideră că, 
din motive de forță majoră, se află în 
imposibilitatea de a-și îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în 
cadrul consumului final de energie în 
2020 prevăzută în coloana a treia din 
tabelul de la anexa I, acesta informează 
Comisia cât de curând posibil în acest 
sens. Comisia decide dacă situaţia de forţă 
majoră este justificată, caz în care decide 
asupra ajustării care trebuie făcute în 
ceea ce priveşte consumul final de energie 
din surse regenerabile al statului membru 
pentru anul 2020. 

eliminat

Or. de

Justificare

The reference to ‘force majeure’ in the directive is superfluous. 

Amendamentul 456
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
motive de forţă majoră, se află în 
imposibilitatea de a-şi îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020 

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
motive de forţă majoră, se află în 
imposibilitatea de a-şi îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020 
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prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează Comisia cât 
de curând posibil în acest sens. Comisia 
decide dacă situaţia de forţă majoră este 
justificată, caz în care decide asupra 
ajustării care trebuie făcute în ceea ce 
priveşte consumul final de energie din 
surse regenerabile al statului membru 
pentru anul 2020.

prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează Comisia cât 
de curând posibil în acest sens. Comisia 
decide, după consultări aprofundate cu 
statul membru în cauză, dacă situaţia de 
forţă majoră este justificată, caz în care 
decide asupra ajustării care trebuie făcută
în ceea ce priveşte consumul final de 
energie din surse regenerabile al statului 
membru pentru anul 2020.

Or. en

Amendamentul 457
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
motive de forţă majoră, se află în 
imposibilitatea de a-şi îndeplini ponderea 
de energie din surse regenerabile în cadrul 
consumului final de energie în 2020 
prevăzută în coloana a treia din tabelul de 
la anexa I, acesta informează Comisia cât 
de curând posibil în acest sens. Comisia 
decide dacă situaţia de forţă majoră este 
justificată, caz în care decide asupra 
ajustării care trebuie făcute în ceea ce 
priveşte consumul final de energie din 
surse regenerabile al statului membru 
pentru anul 2020. 

(3) Dacă un stat membru consideră că, din 
cauza unor dificultăţi insurmontabile, se 
află în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
ponderea de energie din surse regenerabile 
în cadrul consumului final de energie în 
2020 prevăzută în coloana a treia din 
tabelul de la anexa I, acesta informează 
Comisia cât de curând posibil în acest sens. 
Comisia decide dacă există dificultăţi 
insurmontabile, caz în care decide asupra 
ajustării care trebuie făcută în ceea ce 
priveşte consumul final de energie din 
surse regenerabile al statului membru 
pentru anul 2020.

Or. en

Justificare

'Force majeure' is a legal term (e.g. excluding barriers that have been foreseen in advance) 
that is not usually wanted in any directives. Therefore, other wording like insuperable 
obstacle should be used.
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Amendamentul 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatului 1 litera (a), 
consumul final de electricitate din surse 
regenerabile se calculează ca fiind 
cantitatea de electricitate produsă într-un 
stat membru din surse de energie 
regenerabile, excluzând producţia de 
electricitate a unităţilor de stocare cu 
pompe pe bază de apă pompată anterior în 
sens ascendent, ajustată în conformitate 
cu articolul 10.

(4) În sensul alineatului 1 litera (a), 
consumul final de electricitate din surse 
regenerabile se calculează ca fiind 
cantitatea de electricitate produsă într-un 
stat membru din surse de energie 
regenerabile, excluzând producţia de 
electricitate a unităţilor de stocare cu 
pompe, şi anume cantitatea 
corespunzătoare apei pompate anterior.

Or. es

Justificare

The calculation of renewable energy from mixed-pumping plants should be clearly specified 
in order to ensure that all the Member States apply the same criteria. In the case of pure 
pumping it is very simple, since not all the energy generated in such plants is renewable. In 
the case of mixed pumping the production of electricity from natural sources must be 
estimated. For the sake of simplicity it could be considered that the energy recovered from 
pumping is a fixed percentage of pumping consumption (60%-70%).

Amendamentul 459
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatului 1 litera (a), 
consumul final de electricitate din surse 
regenerabile se calculează ca fiind 
cantitatea de electricitate produsă într-un 
stat membru din surse de energie 
regenerabile, excluzând producția de 
electricitate a unităților de stocare cu 
pompe pe bază de apă pompată anterior în 

(4) În sensul alineatului 1 litera (a), 
consumul final de electricitate din surse 
regenerabile se calculează ca fiind 
cantitatea de electricitate produsă într-un 
stat membru din surse de energie 
regenerabile, excluzând producția de 
electricitate din unitățile de stocare cu 
pompe pe bază de apă pompată anterior în 
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sens ascendent, ajustată în conformitate cu 
articolul 10.

sens ascendent, ajustată în conformitate cu 
articolul 10.

Or. de

Justificare

The exclusion of electricity production from pump storage units in the Commission proposal 
could be read as meaning that all electricity production from pump storage units, including 
those using natural stream flow, is excluded from the achievement of the target. A 
clarification is therefore needed to show that only hydropower production from pump storage 
units is excluded.

Amendamentul 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care proporţia de deşeuri 
industriale şi municipale biodegradabile 
nu poate fi calculată cu precizie, se va lua 
în considerare un procent de 70% din 
cantitatea totală a acestor deşeuri.

Or. es

Justificare

For the purpose of calculating the biodegradable proportion of industrial and municipal 
waste, Eurostat uses the figure of 50% of municipal waste. Official studies carried out in 
certain Member States indicate that 70% of waste is biodegradable, hence a common 
percentage applicable to all the Member States could be established here.
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Amendamentul 461
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Electricitatea generată de energia 
hidroelectrică se ia în considerare în 
conformitate cu regula de normalizare din 
anexa II.

Electricitatea generată de energia 
hidroelectrică face obiectul unei 
normalizări, pentru a ţine seama de 
variaţia anuală ulterioară intrării în 
vigoare a prezentei directive. În 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 21, Comisia elaborează reguli de 
normalizare până la xxx.

Or. en

Justificare

The suggested formula gives in some cases a distorted picture of the production. The formula 
does not reflect successfully the annual generation if the plant has been modified in such way 
that its capacity has not increased but the generation has increased. Investments that lead to 
an increased capacity, but do not expand the amount of generated power, are also reflected 
incorrectly. A more successful formula for normalisation of future hydropower generation 
should be developed in comitology.

Amendamentul 462
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Electricitatea generată de energia 
hidroelectrică se ia în considerare în 
conformitate cu regula de normalizare din 
anexa II.

Electricitatea generată de energia 
hidroelectrică şi de energia eoliană se ia în 
considerare în conformitate cu regula de 
normalizare din anexa II.

Or. de
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Justificare

The electricity generated by hydropower and wind energy should be taken into account in 
accordance with the normalisation rule in Annex II.

Amendamentul 463
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În sensul alineatului 1 litera (b), 
consumul final de energie din surse 
regenerabile pentru încălzire şi răcire se 
calculează ca fiind consumul de energie
din surse regenerabile furnizată industriei
de prelucrare, transporturilor, 
gospodăriilor, serviciilor, agriculturii, 
silviculturii şi pescuitului, în scopul 
încălzirii şi răcirii, inclusiv consumul 
pentru încălzire şi răcire urbană de 
origine regenerabilă, care se ajustează în 
conformitate cu articolul 10.

(5) În sensul alineatului 1 litera (b), 
consumul final de energie din surse 
regenerabile pentru încălzire şi răcire se 
calculează ca fiind cantitatea de încălzire 
şi răcire urbană produsă într-un stat 
membru din surse regenerabile la care se 
adaugă consumul suplimentar de energie 
din surse regenerabile în sectorul
industriei, gospodăriilor, serviciilor, 
agriculturii, silviculturii şi pescuitului, în 
scopul încălzirii, răcirii şi prelucrării, care 
se ajustează în conformitate cu articolul 10.

Or. en

Justificare

I artikel 5 om beräkningar så det viktigt att beräkningarna är konsistenta. KOM föreslår att 
slutlig använding av (förnybar) energi ska inkludera distributionsförluster vilket SE tycker är 
bra eftersom ursprungsgarantierna i artikel 6 utfärdas för produktion av el, värme och kyla 
och i dessa ingår därför distributionsförlusterna. Därtill finns ett fel i artikeln eftersom 
transporter ingår i artikel 5.1 c) så ska transporter strykas i texten i 5.5.
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Amendamentul 464
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
(1) litera (b). Energia termică generată de 
pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer se ia în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
1 litera (b), cu condiţia ca eficienţa 
energetică a pompelor de căldură să 
îndeplinească cerinţele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior.

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia 
aerotermală, geotermală şi hidrotermală
este luată în considerare în sensul aplicării 
alineatului (1) litera (b), cu condiţia ca 
consumul de energie primară să fie mai 
mic decât producţia energetică finală.
Pentru calcularea volumului de energie 
regenerabilă produs de pompele de 
căldură, se ţine seama doar de partea
luată din mediul înconjurător (energia 
aerotermică, geotermică şi hidrotermică).

Or. en

Justificare

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU’s energy and 
climate protection goals.

Amendamentul 465
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b).

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală, 
aerotermală sau hidrotermală din sol, aer
sau din apă este luată în considerare în 

Adlib Express Watermark



AM\730535RO.doc 37/96 PE409.383v01-00

RO

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer se ia în considerare în 
sensul aplicării alineatului 1 litera (b), cu 
condiţia ca eficienţa energetică a 
pompelor de căldură să îndeplinească 
cerinţele minime de etichetare ecologică 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000, după caz, în special 
coeficientul minim de performanţă 
prevăzut de Decizia 2007/742/CE, şi 
revizuite în conformitate cu regulamentul 
menţionat anterior.

sensul aplicării alineatului (1) litera (b), cu 
condiţia ca coeficientul de reînnoire să fie 
mai mare de zero, cu alte cuvinte ca 
producţia din surse de energie 
regenerabile să fie mai mare decât 
consumul de energie din alte surse.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the right heat pumps are included in the directive as renewable, and 
that others which do not qualify as such remain out, we would like to propose a new principle 
to determine whether a heat pump is defined as a renewable energy technology: All heat 
pumps delivering more renewable energy output than used primary energy input shall be 
considered renewable. This could be calculated by a Coefficient of Renewability (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E other sources

Amendamentul 466
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
(1) litera (b). Energia termică generată de 
pompele de căldură care utilizează 
căldura ambientală din aer se ia în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
1 litera (b), cu condiţia ca eficienţa 

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia 
aerotermală, geotermală şi hidrotermală
este luată în considerare în sensul aplicării 
alineatului (1) litera (b), cu condiţia ca 
consumul de energie primară să fie mai
mic decât producţia energetică finală.
Pentru calcularea volumului de energie 
regenerabilă produs de pompele de 
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energetică a pompelor de căldură să 
îndeplinească cerinţele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior.

căldură, se ţine seama doar de partea 
luată din mediul înconjurător (energia 
aerotermică, geotermică şi hidrotermică).

Or. en

Justificare

A heat pump shall qualify as renewable provided that the exhaustible primary energy input is 
less than the final energy output. Such approach is essential to meet the EU�s energy and 
climate protection goals.

Amendamentul 467
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b). 
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer se ia în considerare în 
sensul aplicării alineatului 1 litera (b), cu 
condiţia ca eficienţa energetică a 
pompelor de căldură să îndeplinească 
cerinţele minime de etichetare ecologică 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000, după caz, în special 
coeficientul minim de performanţă 
prevăzut de Decizia 2007/742/CE, şi 
revizuite în conformitate cu regulamentul 
menţionat anterior.

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă, căldura reziduală sau 
o altă formă de căldură din surse de 
energie regenerabile este luată în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
(1) litera (b), în măsura în care cantitatea 
sa este mai mare decât consumul final de 
energie din resurse neregenerabile 
necesare funcţionării acestor sisteme de 
producţie.

Or. en
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Justificare

Heat pumps used to improve the energy recovery from flue gases and other waste heat 
sources produce thermal energy for district heating and cooling, and should be takes into 
account for the final consumption of energy from renewable sources.

Heat pumps using geothermal resources from the ground or groundwater need some energy 
input (typically in form of electricity) to function, like all other energy systems. In order to 
address the total amount of produced renewable and useful heat, the final energy input has to 
be deduced from the shallow geothermal heating and cooling production.

Amendamentul 468
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b). 
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer se ia în considerare în 
sensul aplicării alineatului 1 litera (b), cu 
condiţia ca eficienţa energetică a 
pompelor de căldură să îndeplinească 
cerinţele minime de etichetare ecologică 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1980/2000, după caz, în special 
coeficientul minim de performanţă 
prevăzut de Decizia 2007/742/CE, şi 
revizuite în conformitate cu regulamentul 
menţionat anterior.

Energia termică generată de instalaţiile de 
încălzire sau răcire care utilizează energia 
geotermală din sol sau din apă este luată în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
(1) litera (b) numai în măsura în care 
depăşeşte cantitatea de energie primară 
din surse neregenerabile necesară pentru 
funcţionarea instalaţiei. Astfel de 
instalaţii de încălzire sau răcire trebuie să 
fie construite, instalate şi comandate în 
mod adecvat de o persoană competentă, 
cu instruire corespunzătoare. Eficienţa 
energetică a pompelor de căldură care 
utilizează energia geotermală din sol sau 
din apă trebuie să îndeplinească cerinţele 
minime de etichetare ecologică prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, în 
special coeficientul minim de performanţă 
prevăzut de Decizia 2007/742/CE, şi 
revizuite în conformitate cu regulamentul 
menţionat anterior.

Or. de

Justificare

The most efficient types of heat pump may only be subsidised in accordance with Directive 
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2007/742/EC. Thermal energy from heat pumps is covered by the existing Directive 
2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services. The amendment also seeks to 
ensure that the various types of pump are installed by competent, fully-trained staff.

Amendamentul 469
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b). 
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer se ia în considerare în 
sensul aplicării alineatului 1 litera (b), cu 
condiţia ca eficienţa energetică a pompelor 
de căldură să îndeplinească cerinţele 
minime de etichetare ecologică prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior.

Partea de origine regenerabilă a energiei 
termice generate de pompele de căldură 
care utilizează resursele geotermale din sol 
sau din apă sau căldura ambientă din aer 
este luată în considerare în sensul aplicării 
alineatului (1) litera (b), cu condiţia ca 
eficienţa energetică a pompelor de căldură 
să îndeplinească cerinţele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior. Partea 
de energie regenerabilă se defineşte ca 
fiind diferenţa dintre energia termică 
generată de pompa de căldură şi energia 
primară tradiţională pe care aceasta o 
consumă.

Or. en

Justificare

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy. 
Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of energy generated by the heat pump 
to be renewable. Only the renewable part of the total thermal energy produced should be 
taken into account. This part corresponds to the difference between the thermal energy 
generated and the primary conventional energy consumed by the heat pump. Besides, this 
approach is the basis of the eco-label mentioned in the Article where all kinds of heat pumps 
must meet minimum standards of performance.
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Amendamentul 470
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b).
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura 
ambientală din aer se ia în considerare în 
sensul aplicării alineatului 1 litera (b), cu 
condiţia ca eficienţa energetică a pompelor 
de căldură să îndeplinească cerinţele 
minime de etichetare ecologică prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior.

Partea de origine regenerabilă a energiei 
termice generate de pompele de căldură 
care utilizează resursele geotermale din sol 
sau din apă sau căldura ambientă din aer 
este luată în considerare în sensul aplicării 
alineatului (1) litera (b), cu condiţia ca 
eficienţa energetică a pompelor de căldură 
să îndeplinească cerinţele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior. Partea 
de energie regenerabilă se defineşte ca 
fiind diferenţa dintre energia termică 
generată de pompa de căldură şi energia 
primară tradiţională pe care aceasta o 
consumă.

Or. en

Justificare

All heat pumps, irrespective of the technology, require the use of conventional energy 
(electricity, natural gas, etc). Therefore, it is inaccurate to consider the total amount of 
energy generated by the heat pump to be renewable. Only the renewable part of the total 
thermal energy produced should be taken into account. This part corresponds to the 
difference between the thermal energy generated and the primary conventional energy 
consumed by the heat pump.
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Amendamentul 471
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b). 
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer se ia în considerare în sensul 
aplicării alineatului 1 litera (b), cu condiţia 
ca eficienţa energetică a pompelor de 
căldură să îndeplinească cerinţele minime 
de etichetare ecologică prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, după 
caz, în special coeficientul minim de 
performanţă prevăzut de Decizia 
2007/742/CE, şi revizuite în conformitate 
cu regulamentul menţionat anterior.

Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează energia geotermală 
din sol sau din apă este luată în considerare 
în sensul aplicării alineatului (1) litera (b). 
Energia termică generată de pompele de 
căldură care utilizează căldura ambientală 
din aer se ia în considerare în sensul 
aplicării alineatului 1 litera (b), pe baza 
metodei şi a definiţiilor statisticilor 
Eurostat referitoare la energiile 
regenerabile.

Or. en

Justificare

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.

Amendamentul 472
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Energia termică generată de sistemele 
energetice pasive, în care se realizează un 
consum mai mic de energie în mod pasiv 
prin proiectarea clădirilor sau provenind 

eliminat
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de la căldura generată de energia produsă 
din surse neregenerabile, nu se ia în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
1 litera (b).

Or. en

Justificare

The plan to monitor the renewable energy consumption as laid out in the Energy Statistics 
Regulation, Article 7b, confirms the principle of congruence between paragraphs 5 (5) and 5 
(8) so that the whole monitoring of renewable energy will use same (Eurostat) methodology 
and definitions.

Amendamentul 473
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre trebuie să promoveze 
şi să încurajeze eficienţa energetică şi 
economisirea energiei, acestea fiind 
metode echitabile de a majora ponderea 
procentuală a surselor de energie 
regenerabile şi de a atinge mai uşor 
obiectivul prevăzut de prezenta directivă.

Or. it

Amendamentul 474
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe şi energia din sectorul 
transporturilor se iau în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
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obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

(a) este consumată în cadrul Comunităţii; (a) sunt consumate în mod fizic în cadrul 
Comunităţii;

(b) electricitatea este produsă de o
instalaţie care a devenit operaţională după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; şi

(b) sunt produse într-o instalaţie nouă; şi

(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanţie de origine care face parte dintr-un 
sistem de garantare a originii echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă.

(c) sunt distribuite cu o garanţie de origine 
care face parte dintr-un sistem de garantare 
a originii echivalent cu cel stabilit în 
prezenta directivă.

Or. de

Justificare

A rule for biofuels complying with the requirements of Article 5(9) for taking into account 
electricity imported from third countries is necessary to enable top-up production to take 
place.

Amendamentul 475
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

(9) Electricitatea şi energia din sectorul 
transporturilor produse din surse 
regenerabile în ţări terţe se iau în 
considerare la măsurarea conformităţii cu 
cerinţele prezentei directive în ceea ce 
priveşte obiectivele naţionale numai în 
cazul în care acestea sunt:

(a) este consumată în cadrul Comunităţii; (a) importate fizic şi consumate în cadrul 
Comunităţii;

(b) electricitatea este produsă de o 
instalaţie care a devenit operaţională după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; şi 

(b) produse de o instalaţie care a devenit 
operaţională după data intrării în vigoare a 
prezentei directive; şi 
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(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanţie de origine care face parte dintr-un 
sistem de garantare a originii echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă.

(c) distribuite cu o garanţie de origine care 
face parte dintr-un sistem de garantare a 
originii echivalent cu cel stabilit în 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

In order to guarantee an additional consumption of renewable energy in transport the 
transport sector needs to be included in this article. The addition "physically imported” is 
discussed in the Council Energy Working Group, and is an improvement of the Commission 
proposal.

Amendamentul 476
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Electricitatea din surse regenerabile 
produsă în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

(9) Energia din surse regenerabile produsă 
în ţări terţe se ia în considerare la 
măsurarea conformităţii cu cerinţele 
prezentei directive în ceea ce priveşte 
obiectivele naţionale numai în cazul în 
care:

Or. it

Justificare

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
principle is upheld.
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Amendamentul 477
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consumată în cadrul Comunităţii; eliminat

Or. it

Justificare

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
principle is upheld.

Amendamentul 478
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) electricitatea este produsă de o 
instalaţie care a devenit operaţională după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; şi 

(b) electricitatea este produsă de o 
instalaţie care a devenit operaţională după 
data de 1 ianuarie 2005; şi

Or. de

Justificare

The cut-off date for dividing between old and new installations must be clearly defined and 
should be set as early as possible so as to avoid investments being unnecessarily delayed. 
Since the directive takes 2005 as its reference year, 1 January 2005 is the best date for this 
purpose.
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Amendamentul 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanţie de origine care face parte dintr-un 
sistem de garantare a originii echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă.

(c) electricitatea a fost distribuită cu o 
garanţie de origine şi un certificat de 
transfer care fac parte dintr-un sistem de 
garantare a originii echivalent cu cel 
stabilit în prezenta directivă, iar 
certificatele de transfer au fost transferate 
şi anulate în registrul certificatelor din 
statul membru pentru al cărui obiectiv se 
alocă electricitatea.

Or. de

Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Amendamentul 480
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În cazul energiei consumate într-o 
ţară terţă, fiecare stat membru poate –
pentru a-şi atinge propriul obiectiv – să 
achiziţioneze garanţii de origine care să 
acopere, până la un nivel de 50%, 
diferenţa dintre obiectivul sectorial şi 
rezultatul obţinut în 2005.

Or. it
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Justificare

Trading with third countries must be accepted not only in the case of electricity but also in the 
case of heating, cooling and transport.  The possibility for the Member States to use 
guarantees of origin from third countries to an extent not exceeding 50% of the difference 
between the sectoral target and the result achieved in 2005 ensures that the supplementarity 
principle is upheld.

Amendamentul 481
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ţara terţă în cauză a adoptat obiective 
obligatorii în domeniul energiei 
regenerabile, care urmăresc o ambiţie 
comparabilă cu aceea proprie obiectivului 
UE, şi a depăşit acest obiectiv graţie 
volumurilor de energie exportate.

Or. en

Justificare

Counting renewable electricity imports from third countries towards Member States' targets 
threaten to undermine the European target and the objectives of climate protection and 
increased security of supply. Phyiscal renewable electricity imports should only count 
towards the EU target if the exporting country has adopted binding targets set as an 
equivalent level of ambition to the EU Member States' one and if it is overachieving these 
targets by the exported amount.

Amendamentul 482
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cadrul monitorizării progreselor 
statelor membre şi al punerii în aplicare a 
planului de acţiune privind energia 
regenerabilă, ar trebui să se ia în 
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considerare ponderea surselor de energie 
cu emisii scăzute de CO2 din mixul 
energetic.

Or. de

Justificare

The main objective of the EU’s energy and climate package is to reduce CO2 emissions. It 
must be left up to the Member States to decide whether to use other (nuclear) technology for 
CO2 reduction.

Amendamentul 483
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Garanţia de origine a electricităţii 

produse din resurse de energie 
regenerabile

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile poate fi garantată în sensul 
prezentei directive, în conformitate cu 
criteriile obiective, transparente şi 
nediscriminatorii stabilite de fiecare stat 
membru. Statele membre se asigură că 
este emisă o garanţie de origine în acest 
sens ca răspuns la o cerere.
(2) Statele membre desemnează un singur 
organism competent, independent de 
activităţile de producţie şi distribuţie, care 
să supravegheze emiterea acestor garanţii 
de origine.
(3) O garanţie de origine:
- menţionează sursa de energie din care a 
fost produsă energia electrică, cuprinzând 
datele şi locul producerii, şi, în cazul 
instalaţiilor hidroelectrice, capacitatea;
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- permite producătorilor de electricitate 
din resurse de energie regenerabile să 
demonstreze că electricitatea pe care o 
vând este produsă din resurse de energie 
regenerabile, în sensul prezentei directive.
(4) Aceste garanţii de origine, emise în 
conformitate cu alineatul (2), ar trebui 
recunoscute reciproc de statele membre, 
exclusiv ca dovadă a elementelor 
prevăzute la alineatul (3). Orice refuz de a 
recunoaşte o garanţie de origine ca astfel 
de dovadă, în special din motive legate de 
prevenirea fraudelor, trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii. În cazul 
refuzului de recunoaştere a garanţiei de 
origine, Comisia poate obliga partea care 
refuză să recunoască garanţia, în special 
în ceea ce priveşte criteriile obiective, 
transparente şi nediscriminatorii pe care 
se întemeiază o astfel de recunoaştere.
(5) Organismul competent pune în 
funcţiune mecanisme corespunzătoare 
pentru a asigura că garanţiile de origine 
sunt precise şi fiabile şi descriu în 
raportul prevăzut la articolul 19 alineatul 
(1) măsurile luate pentru a se asigura 
fiabilitatea sistemului de garantare.

Or. en

Justificare

This Article is part of the Directive 2001/77/EC on the promotion of RES-electricity and 
should be adopted accordingly.
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Amendamentul 484
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Garanţii de origine pentru electricitatea, 
încălzirea şi răcirea produse din surse de 

energie regenerabile
(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive. 
În acest scop, statele membre se asigură 
că se emite o garanţie de origine ca 
răspuns la cererea unui producător de 
energie regenerabilă. O garanţie de 
origine are mărimea standard de 1 MWh. 
Pentru fiecare MWh de energie produsă 
nu se emite mai mult de o garanţie de 
origine.
(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să 
nu poată fi fraudate. 
O garanţie de origine specifică cel puţin:
(a) sursa de energie din care a fost 
produsă energia şi data iniţială şi finală a 
producerii acesteia; 
(b) dacă garanţia de origine se referă la 
– (i) electricitate; sau 
– (ii) încălzire şi/sau răcire;
(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost 
dată în exploatare;
(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
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identificare unic;
(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.
(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte 
o garanţie de origine trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii. 
În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine, Comisia poate adopta 
o decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să o recunoască. 
(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă 
generată într-un an calendaristic dat se 
emit cel târziu la trei luni după sfârşitul 
anului respectiv.

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.

Amendamentul 485
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 

(1) Statele membre se asigură, în scopul 
comunicării informaţiilor, că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
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produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive, în 
conformitate cu crierii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii 
prevăzute de fiecare stat membru.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. Pentru fiecare unitate de 
energie produsă nu se emite mai mult de o 
garanţie de origine.

Statele membre pot desemna unul sau mai 
multe organisme competente, 
independente de activităţile de producţie, 
comercializare, alimentare şi distribuţie, 
care să supravegheze emiterea acestor 
garanţii de origine.

(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să
nu poată fi fraudate.

(2) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) instituie 
mecanisme adecvate pentru a garanta 
faptul că garanţiile de origine sunt
precise, fiabile şi că nu pot fi fraudate.

O garanţie de origine specifică cel puţin: O garanţie de origine specifică cel puţin:
(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(b) dacă garanţia de origine se referă la (b) dacă garanţia de origine se referă la
– (i) electricitate; sau – (i) electricitate; sau

– (ii) încălzire şi/sau răcire; – (ii) încălzire şi/sau răcire;
(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.
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Scopul garanţiilor de origine este de a 
permite producătorilor de electricitate din 
surse de energie regenerabile să 
demonstreze că electricitatea pe care o 
vând este produsă din surse de energie 
regenerabile, în înţelesul prezentei 
directive.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte 
o garanţie de origine trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii. În cazul 
refuzului de a recunoaşte o garanţie de 
origine, Comisia poate adopta o decizie 
prin care să îi solicite statului membru în 
cauză să o recunoască.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă, 
exclusiv ca dovadă a elementelor 
menţionate la alineatul (2). Un stat 
membru poate refuza să recunoască o 
garanţie de origine numai în cazul în care 
are îndoieli întemeiate în ceea ce priveşte 
precizia, fiabilitatea sau veridicitatea 
acesteia. Statul membru comunică 
Comisiei informaţiile de care dispune cu 
privire la aceste îndoieli.
În cazul în care consideră că refuzul de a 
recunoaşte o garanţie de origine este 
neîntemeiat, Comisia poate adopta o 
decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să recunoască garanţia 
de origine. În schimb, dacă Comisia 
consideră că refuzul unei garanţii de 
origine este întemeiat, alte state membre 
pot refuza să recunoască garanţii de 
origine similare provenind de la statul 
membru emitent, până când motivele 
îndoielilor privind precizia, fiabilitatea 
sau veridicitatea sunt suficient examinate.

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) se asigură că 
toate garanţiile de origine care urmează să 
se emită pentru energia regenerabilă 
generată într-un an calendaristic dat se emit 
cel târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

Or. en

Justificare

This Article is necessary to confirm that Guarantees of Origin will continue to exist in their 
current form (for disclosure), and must now be issued in respect of renewable heat 
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installations over 5MW in size.

Amendamentul 486
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură, în scopul 
divulgării informaţiilor, că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive, în 
conformitate cu crierii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii 
prevăzute de fiecare stat membru.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. Pentru fiecare unitate de 
energie produsă nu se emite mai mult de o 
garanţie de origine.

Statele membre pot desemna unul sau mai 
multe organisme competente, 
independente de activităţile de producţie, 
comercializare, alimentare şi distribuţie, 
care să supravegheze emiterea acestor 
garanţii de origine.

(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să
nu poată fi fraudate.

(2) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) instituie 
mecanisme adecvate pentru a garanta 
faptul că garanţiile de origine sunt
precise, fiabile şi că nu pot fi fraudate. 

O garanţie de origine specifică cel puţin: O garanţie de origine specifică cel puţin:

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;
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(b) dacă garanţia de origine se referă la (b) dacă garanţia de origine se referă la
– (i) electricitate; sau – (i) electricitate; sau

– (ii) încălzire şi/sau răcire; – (ii) încălzire şi/sau răcire;
(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.

Scopul garanţiilor de origine este de a 
permite producătorilor de electricitate din 
surse de energie regenerabile să 
demonstreze că electricitatea pe care o 
vând este produsă din surse de energie 
regenerabile, în înţelesul prezentei 
directive.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte 
o garanţie de origine trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă, 
exclusiv ca dovadă a elementelor 
menţionate la alineatul (2). Un stat 
membru poate refuza să recunoască o 
garanţie de origine numai în cazul în care 
are îndoieli întemeiate în ceea ce priveşte 
precizia, fiabilitatea sau veridicitatea 
acesteia. Statul membru comunică 
Comisiei informaţiile de care dispune cu 
privire la aceste îndoieli.

În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine, Comisia poate adopta 
o decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să o recunoască.

În cazul în care consideră că refuzul de a 
recunoaşte o garanţie de origine este 
neîntemeiat, Comisia poate adopta o 
decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să recunoască garanţia 
de origine. În schimb, dacă Comisia 
consideră că refuzul unei garanţii de 
origine este întemeiat, alte state membre 
pot refuza să recunoască garanţii de 
origine similare provenind de la statul 
membru emitent, până când motivele 
îndoielilor privind precizia, fiabilitatea 
sau veridicitatea sunt suficient examinate.
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(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) se asigură că 
toate garanţiile de origine care urmează să 
se emită pentru energia regenerabilă 
generată într-un an calendaristic dat se emit 
cel târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

Or. en

Justificare

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Amendamentul 486
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură, în scopul 
prezentării informaţiilor respective, că 
originea electricităţii produse din surse de 
energie regenerabile şi a încălzirii sau 
răcirii produse din surse de energie 
regenerabile în centrale cu o capacitate de 
cel puţin 5 MWth poate fi garantată ca atare 
în înţelesul prezentei directive, în 
conformitate cu crierii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii 
prevăzute de fiecare stat membru.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. Pentru fiecare unitate de 
energie produsă nu se emite mai mult de o 
garanţie de origine.
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Statele membre pot desemna unul sau mai 
multe organisme competente, 
independente de activităţile de generare, 
comercializare, alimentare şi distribuţie, 
care să supravegheze emiterea acestor 
garanţii de origine.

(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să
nu poată fi fraudate.

(2) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) pun în 
funcţiune mecanisme adecvate pentru a 
garanta faptul că garanţiile de origine 
sunt precise, fiabile şi că nu pot fi fraudate. 

O garanţie de origine specifică cel puţin: O garanţie de origine specifică cel puţin:

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(b) dacă garanţia de origine se referă la (b) dacă garanţia de origine se referă la

– (i) electricitate; sau – (i) electricitate; sau
– (ii) încălzire şi/sau răcire; – (ii) încălzire şi/sau răcire;

(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.

Garanţia de origine permite 
producătorilor de electricitate din surse de 
energie regenerabile să demonstreze că 
electricitatea pe care o vând este produsă 
din surse de energie regenerabile, în 
înţelesul prezentei directive.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte 
o garanţie de origine trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă, 
exclusiv ca dovadă a elementelor 
menţionate la alineatul (2). Un stat 
membru poate refuza să recunoască o 
garanţie de origine numai în cazul în care 
are îndoieli întemeiate în ceea ce priveşte 
precizia, fiabilitatea sau veridicitatea 
acesteia. Statul membru comunică 
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Comisiei informaţiile de care dispune cu 
privire la aceste îndoieli.

În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine, Comisia poate adopta o 
decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să o recunoască.

În cazul în care Comisia constată că 
refuzul de a recunoaşte o garanţie de 
origine este neîntemeiat, Comisia poate 
adopta o decizie prin care să îi solicite 
statului membru în cauză să recunoască
garanţia de origine. Dacă totuşi Comisia 
constată că refuzul de a recunoaşte o 
garanţie de origine este întemeiat, alte 
state membre pot, de asemenea, să refuze 
să recunoască garanţiile de origine 
similare provenind de la statul membru 
emitent, până când motivele îndoielilor 
privind precizia, fiabilitatea sau 
veridicitatea sunt abordate în mod 
corespunzător.

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre sau organismul 
(organismele) competent(e) se asigură că 
toate garanţiile de origine care urmează să 
se emită pentru energia regenerabilă 
generată într-un an calendaristic dat se emit 
cel târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

Or. xm

Justificare

The original proposal for trading with guarantees is proving to be excessively bureaucratic 
and disadvantageous to countries with a system of feed-in support for renewable sources. It 
may arouse fears that the implementation of such a proposal could contravene EU law. The 
new proposal pursues the same objective as the Commission’s original one on trading with 
guarantees of origin - i.e. it enables the Member States to transfer their targets flexibly 
amongst themselves - but at the same time it does not jeopardise the national support system 
and it allows the Member States to monitor the achievement of their targets.
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Amendamentul 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive. 

(1) Statele membre se asigură, doar în scop 
de informare, că originea electricităţii 
produse din surse de energie regenerabile 
poate fi garantată ca atare în înţelesul 
prezentei directive, în conformitate cu 
criterii obiective, transparente şi 
nediscriminatorii stabilite pentru fiecare 
stat membru. 

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. Pentru fiecare unitate de 
energie produsă nu se emite mai mult de o 
garanţie de origine.

Or. es

Justificare

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the
promotion of renewable electricity.

Amendamentul 488
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea (1) Statele membre se asigură, în scopul 

Adlib Express Watermark



AM\730535RO.doc 61/96 PE409.383v01-00

RO

electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

comunicării informaţiilor, că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 1 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive, în 
conformitate cu crierii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii 
prevăzute de fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Amendamentul 489
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile sau a biocombustibililor 
produşi din acest tip de surse, precum şi a 
încălzirii sau răcirii produse din surse de 
energie regenerabile în centrale cu o 
capacitate de cel puţin 5 MWth poate fi 
garantată ca atare în înţelesul prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included if a properly functioning 
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
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grid.

Amendamentul 490
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 1 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

Or. en

Justificare

The issuing of Guarantees of Origin should be mandatory, so that each unit of electricity 
produced from renewable sources should get a GO. For heating and cooling purposes, the 
threshold of 5 MWth is too high and should be brought down to 1 MWth.

Amendamentul 491
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 5 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că originea 
electricităţii produse din surse de energie 
regenerabile şi a încălzirii sau răcirii 
produse din surse de energie regenerabile 
în centrale cu o capacitate de cel puţin 1 
MWth poate fi garantată ca atare în 
înţelesul prezentei directive.

Or. de
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Justificare

1 MW should be used as the standard unit throughout. The use of 1 MW instead of 5 MW does 
not give rise to any additional administrative burden, since the system is electronic.

Amendamentul 492
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns 
la cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine pentru 
fiecare unitate de energie produsă din 
resurse regenerabile. O garanţie de origine 
are mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

Or. en

Justificare

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.

Amendamentul 493
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns 
la cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine pentru uzul 
producătorilor de energie regenerabilă. O 
garanţie de origine are mărimea standard
de 1 MWh. Pentru fiecare MWh de energie 
produsă nu se emite mai mult de o garanţie 
de origine.
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Or. de

Justificare

A GO should be issued for every MWh produced, and not just on request.

Amendamentul 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns 
la cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emit o garanţie de origine şi un 
certificat de transfer în funcţie de 
ponderea energiei regenerabile produse în 
aceste instalaţii. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. 

În cazul în care o instalaţie produce 
electricitate din surse regenerabile, iar 
aceasta nu este folosită pentru 
alimentarea unei reţele de distribuţie sau 
de transport, garanţia de origine şi 
certificatul de transfer se emit numai ca 
răspuns la cererea producătorului.
Pentru instalaţiile cu o capacitate de 
încălzire sau răcire din surse regenerabile 
de sub 5 MWth , statele membre hotărăsc 
dacă este necesară emiterea unor garanţii 
de origine sau certificate de transfer.

Or. de

Justificare

In principle the Member States should automatically issue the relevant certificates for 
renewable energy. However, for electricity which is not fed into the public network, a 
certificate should be issued only at the request of the producer. For heat production under the 
5 MW threshold the Member States should be permitted, but not obliged, to issue certificates.
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Amendamentul 495
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de o garanţie de origine.

În acest scop, statele membre se asigură că 
se emite o garanţie de origine ca răspuns la 
cererea unui producător de energie 
regenerabilă. O garanţie de origine are 
mărimea standard de 1 MWh. Caracterul 
regenerabil al fiecărui MWh de energie 
produsă este certificat o singură dată.
Fără a aduce atingere prezentei dispoziţii, 
garanţiile de origine în sensul Directivei 
2004/8/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 februarie 2004 privind 
promovarea cogenerării pe baza cererii de 
energie termică utilă pe piața internă a 
energiei1 pot fi emise totuşi simultan, dacă 
este cazul.
_________________________________
1 JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

Or. de

Justificare

By analogy with the Cogeneration Directive, a threshold of 1 MWth is advisable, particularly 
since heating plants, in view of their local nature, are generally designed for smaller 
capacities. To ensure that renewables are used as efficiently as possible, it should be possible 
for renewables used in cogeneration plants to receive an additional bonus. Both cogeneration 
and renewable status should be certified, in order to ensure that they appear correctly in the 
statistics.
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Amendamentul 496
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O garanţie de origine comportă două 
componente:
(a) referirea la obiectiv, care permite 
contabilizarea unei cantităţi de energie 
regenerabilă în raport cu obiectivul unui 
stat membru în materie de energie 
regenerabilă; şi
(b) comunicarea combinaţiei de 
combustibili utilizaţi, care permite 
producătorilor de energie să demonstreze 
că energia pe care o vând este produsă 
din surse de energie regenerabile şi care 
are drept scop oferirea de informaţii 
privind combinaţia de combustibili care 
compun energia furnizată.
Aceste două componente pot face obiectul 
unor tranzacţii separate.

Or. en

Justificare

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.

Amendamentul 497
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Garanţiile de origine pot fi emise, în 
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ceea ce priveşte energia regenerabilă 
produsă şi consumată parţial sau total în 
afara reţelei, pe baza unul calcul – precis, 
fiabil şi imposibil de fraudat – al cererii 
din afara reţelei care a fost satisfăcută 
prin acest mijloc.

Or. en

Justificare

Some forms of electricity generation such as photovoltaics may produce only a small amount 
of electricity at a time which is entirely used on site. Nevertheless the accumulated value of 
such generation is considerable and should be counted towards the renewable energy target, 
as it is displacing electricity demand from the grid.

Amendamentul 498
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O garanţie de origine comportă două 
componente:
a) referirea la obiectiv, care permite 
contabilizarea unei cantităţi de energie 
regenerabilă în raport cu obiectivul unui 
stat membru în materie de energie 
regenerabilă. Această componentă se 
aplică numai garanţiilor de origine al 
căror transfer între statele membre este 
autorizat; şi
b) comunicarea combinaţiei de 
combustibili utilizaţi, care permite 
producătorilor de energie să demonstreze 
că energia pe care o vând este produsă 
din resurse de energie regenerabile şi care 
are drept scop oferirea de informaţii 
privind combinaţia de combustibili care 
compun energia furnizată.
Aceste două componente pot face obiectul 
unor tranzacţii separate.
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Or. en

Justificare

Guarantees of origin have a dual role: they can be used for a) target counting (which is 
introduced by the proposal), and b) production certification/fuel mix disclosure (already in 
the existing directives). These roles are independent from each other and both should be 
maintained.

Amendamentul 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să 
nu poată fi fraudate. 

(2) Garanţiile de origine şi certificatele de 
transfer se emit, se transferă şi se anulează 
electronic. Aceste garanţii trebuie să fie 
precise, fiabile şi să nu poată fi fraudate.

O garanţie de origine specifică cel puţin: O garanţie de origine şi un certificat de 
transfer specifică cel puţin:

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia;

(b) dacă garanţia de origine se referă la  (b) dacă garanţia de origine se referă la  
(i) electricitate; sau (i) electricitate; sau 

(ii) încălzire şi/sau răcire; (ii) încălzire şi/sau răcire;
(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.

(e) scopul în care urmează să fie utilizate:

(i) în cazul certificatelor de transfer, 
scopul este evaluarea îndeplinirii de către 
statul membru a cerinţelor prezentei 
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directive privind obiectivele naţionale;
(ii) în cazul garanţiilor de origine, acestea 
sunt utilizate drept dovezi privind 
producţia de energie regenerabilă de către 
producători, furnizori sau consumatori.

Or. de

Justificare

The Directive should include a reference to the intended use of the certificate (GO or TAC).

Amendamentul 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanţiile de origine se emit, se 
transferă şi se anulează electronic. Aceste 
garanţii trebuie să fie precise, fiabile şi să 
nu poată fi fraudate. 

(2) Statele membre pun în aplicare 
mecanisme adecvate pentru a garanta 
faptul că garanţiile de origine sunt
precise, fiabile şi că nu pot fi fraudate. 

O garanţie de origine specifică cel puţin: O garanţie de origine specifică cel puţin:

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia; 

(a) sursa de energie din care a fost produsă 
energia şi data iniţială şi finală a producerii 
acesteia; 

(b) dacă garanţia de origine se referă la  
(i) electricitate; sau 
(ii) încălzire şi/sau răcire;
(c) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(b) identitatea, amplasarea, tipul şi 
capacitatea instalaţiei unde a fost produsă 
energia şi data la care instalaţia a fost dată 
în exploatare;

(d) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(c) data şi ţara emiterii şi un număr de 
identificare unic;

(e) cuantumul şi tipul eventualelor 
ajutoare de investiţii acordate pentru 
instalaţie.

O garanţie de origine trebuie să poată fi 
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folosită de către producătorii de 
electricitate din surse regenerabile pentru 
a demonstra faptul că electricitatea pe 
care o vând este produsă din surse 
regenerabile în sensul prezentei directive.

Or. es

Justificare

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the 
promotion of renewable electricity.

Amendamentul 501
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul unei garanţii de origine 
constituie o adevărată vânzare, către 
cumpărător, de drepturi la garanţia de 
origine.

Or. en

Justificare

Article 7(3) uses the phrase "held by each person", which implies that Guarantees of Origin 
(GoOS) are now a commodity and therefore captured by Articles 28,29 and 30 of the Treaty 
and subject to free movement of goods. However, through the proposed Directive the term 
"transfer" is used rather than trade. It would be appropriate to include a reference within 
Article 6(2) to make it clear that the transfer of GoOs can be considered as effective trade.
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Amendamentul 502
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă garanţia de origine se referă la (b) dacă garanţia de origine se referă la 
– (i) electricitate; sau – (i) electricitate; sau 

– (ii) încălzire şi/sau răcire; – (ii) încălzire şi/sau răcire; sau
– (iia) biocombustibil;

Or. en

Justificare

Guarantees of origin seem to only be proposed to be issued for renewable energy in the forms 
of electricity or heating/cooling. Biofuels should also be included, if a properly functioning 
market is to be established. This is especially important for biomethane, that can be 
transported through the natural gas grid and be sold to end consumer anywhere along the 
grid. 

Amendamentul 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o instalaţie care a 
fost dată în exploatare după data de 1 
ianuarie 2005 a primit ajutoare pentru 
investiţii necesare în vederea exploatării 
tehnice a instalaţiei, se va include o notă 
în acest sens în toate garanţiile de origine 
şi certificatele de transfer ale instalaţiei.

Or. de
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Justificare

References are made in the certificates to any operational and investment aid the renewable 
energy installation has received. However, support may be granted not only for the 
construction of the plant, but for other purposes such as flood protection.  Such investment 
aids do not influence the technical operation of the plant and need not appear on the 
certificate.

Amendamentul 504
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide 
comercializarea sau necomercializarea 
garanţiilor de origine referitoare la 
electricitate sau la încălzire şi răcire 
produse din surse de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

GoO must be optional for Member States in order to ensure target reaching. Companies 
should not be able to trade GoO's if the Member State has not reached its interim targets.

Amendamentul 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Garanţiile de origine şi certificatele 
de transfer pot fi comercializate separat şi 
pot fi anulate simultan sau la date 
diferite. Statele membre pun în aplicare 
norme în acest sens.

Or. de
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Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Amendamentul 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte 
o garanţie de origine trebuie să se 
întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă, 
exclusiv ca dovadă a elementelor 
menţionate la al doilea alineat al 
prezentului articol. Un stat membru poate 
refuza să recunoască o garanţie de 
origine numai în cazurile în care există 
îndoieli întemeiate în ceea ce priveşte 
precizia, fiabilitatea şi veridicitatea 
acesteia. Statul membru comunică 
informaţiile legate de asemenea îndoieli 
Comisiei. 

În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine, Comisia poate adopta 
o decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să o recunoască. 

În cazul în care Comisia consideră că 
refuzul de a recunoaşte garanţiile de 
origine este neîntemeiat, aceasta poate 
adopta decizia de a solicita statului 
membru în cauză să recunoască aceste 
garanţii.

Or. es

Justificare

The way in which guarantees of origin are dealt with does not allow any flexibility in efforts 
to achieve targets, complicates the incorporation of renewable electricity into the electricity 
market, disregards the national support schemes which are proving successful in promoting 
renewable energy sources, undermines the functioning of existing support systems and will in 
practice mean harmonisation within the EU in the direction of a system of negotiable green 
certificates. This is a minority support mechanism which has proved inefficient in the 
promotion of renewable electricity.
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Amendamentul 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine emise de alte state membre în 
conformitate cu prezenta directivă. Orice 
refuz al unui stat membru de a recunoaşte o 
garanţie de origine trebuie să se întemeieze 
pe criterii obiective, transparente şi 
nediscriminatorii.

(3) Statele membre recunosc garanţiile de 
origine şi certificatele de transfer emise de 
alte state membre în conformitate cu 
prezenta directivă. Orice refuz al unui stat 
membru de a recunoaşte o garanţie de 
origine sau un certificat de transfer
trebuie să se întemeieze pe criterii 
obiective, transparente şi nediscriminatorii.

În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine, Comisia poate adopta o 
decizie prin care să îi solicite statului 
membru în cauză să o recunoască. 

În cazul refuzului de a recunoaşte o 
garanţie de origine sau un certificat de 
transfer, Comisia poate adopta o decizie 
prin care să îi solicite statului membru în 
cauză să o recunoască.

Or. de

Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Amendamentul 508
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel
târziu la trei luni după sfârşitul anului 

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
se emit cel puţin din 3 în 3 luni.
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respectiv.

Or. en

Justificare

To ensure availability of GOs and to foster liquidity in the markets, the GOs should be issued 
regularly, and at a minimum every three months, irrespective whether it is year-end or not.

Amendamentul 509
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
se emit cel puţin din 3 în 3 luni.

Or. en

Justificare

To ensure the availability of the Guarantees of  Origin and to foster liquidity in the markets, 
the GOs should be issued regularly, at least every three months, irrespective whether it is 
year-end or not.

Amendamentul 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine şi certificatele de 
transfer care urmează să se emită pentru 
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într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv. 

energia regenerabilă generată într-un an 
calendaristic dat se emit cel târziu la trei 
luni după sfârşitul anului respectiv.

Or. de

Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.

Amendamentul 511
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la şase luni de la sfârşitul anului 
respectiv.

Or. en

Justificare

The requirement for data to be submitted within three months may be an undue burden for 
Member States which have differing ways of collecting data and therefore we propose that 
this is extended to six months.
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Amendamentul 512
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la trei luni după sfârşitul anului 
respectiv.

(4) Statele membre se asigură că toate 
garanţiile de origine care urmează să se 
emită pentru energia regenerabilă generată 
într-un an calendaristic dat se emit cel 
târziu la şase luni după sfârşitul anului 
respectiv.

Or. sl

Amendamentul 513
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre garantează că, dacă 
un producător de energie regenerabilă 
produsă într-o centrală de cogenerare este 
abilitat să primească garanţii de origine 
în conformitate cu alineatul (1), precum şi 
cu dispoziţiile din Directiva 2004/8/CE, 
atunci se emite o singură garanţie de 
origine pentru fiecare unitate de energie 
conformă cu cerinţele stabilite în prezenta 
directivă, precum şi în Directiva 
2004/8/CE. Această garanţie de origine 
combină toate funcţiile garanţiilor de 
origine prevăzute de prezenta directivă şi, 
respectiv, de Directiva 2004/8/CE.
Nicio garanţie de origine nu se emite 
pentru energia produsă din surse 
regenerabile în conformitate cu prezentul 
articol în cazul în care s-a furnizat un alt 
element doveditor care poate fi utilizat în 
scopul obligaţiei comunicării de 
informaţii în materie de energie electrică, 
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stabilită în Directiva 2003/54/CE.

Or. en

Justificare

As describe in the Directive on the internal electricity market, the guarantee of origin has the 
function of providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable 
sources for the purpose of electricity disclosure.

Amendamentul 514
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Electricitatea produsă din surse de 
energie regenerabile, care este eligibilă 
pentru emiterea unei garanţii de origine 
în temeiul Directivei 2004/8/CE, este, de 
asemenea, eligibilă pentru emiterea de 
garanţii de origine în temeiul prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Guarantees of origin issued under Directive 2004/8/EC are guarantees of origin relating to 
the electricity generated; their value is linked to the fact that the electricity is produced 
through cogeneration. There is therefore a fundamental difference compared to the guarantee 
of origin under this Directive: one relates to the energy source, the other to the electricity 
generation process.
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Amendamentul 515
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ca o alternativă la garanţiile de 
origine, statele membre au posibilitatea să 
emită, în mod voluntar, certificate de 
contabilizare a transferurilor (CCT), în 
legătură cu care nu există drepturi 
prevăzute de prezenta directivă. Statele 
membre asigură conformitatea CCT cu 
alineatele (1)-(4). Statele membre se 
asigură, de asemenea, că CCT sunt 
identificate ca atare şi anulate electronic.

Or. de

Justificare

TAC are necessary as an additional and flexible instrument for the achievement of the target.

Amendamentul 516
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Garnţiile de origine (GO) şi 
certificatele de contabilizare a 
transferurilor (CCT) nu conferă niciun 
drept la ajutoare provenind de la sistemele 
de sprijin naţionale.

Or. de

Justificare

This must be explicitly mentioned in order to prevent the abuse of certificates.
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Amendamentul 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
În scopul realizării obiectivelor naţionale, 
certificatele referitoare la biocombustibili, 
care provin dintr-un stat membru cu care 
un alt stat membru a semnat un acord 
bilateral sunt luate în considerare. Aceste 
certificate se anulează în ţara de achiziţie. 
Economiile în materie de emisii de gaze 
cu efect de seră legate de certificatele 
referitoare la biocombustibili se 
contabilizează în ţara de achiziţie.

Or. en

Amendamentul 518
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
(1) Statele membre garantează că, atunci 
când, într-un stat membru, se furnizează 
pentru consum drept combustibil pentru 
transporturi o cantitate de biocombustibili 
care respectă criteriile de durabilitate 
ecologică stabilite la articolul 15, 
furnizorul de biocarburanţi are 
posibilitatea de a primi credite de emisie 
comercializabile suficiente, care 
corespund, pe plan energetic, cantităţii de 
biocombustibili furnizată, în locul 
acordării unui sprijin financiar sau al 
recunoaşterii în virtutea unei obligaţii sau 
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a unor dispoziţii în materie de 
biocombustibili.
(2) În acest scop, statele membre se 
asigură că un astfel de credit de 
biocarburant comercializabil este emis ca 
răspuns la cererea unui furnizor de 
biocombustibil. Condiţiile aplicabile unui 
credit de biocombustibil comercializabil 
sunt următoarele:
(a) creditul este exprimat într-o unitate 
energetică definită (de pildă 1 GJ);
(b) nu se emite mai mult de un credit de 
biocombustibil comercializabil pentru 
fiecare GJ de biocombustibil declarat 
destinat consumului drept combustibil 
utilizat în transporturi într-un stat 
membru;
(c) nu se emite un credit de biocombustibil 
comercializabil pentru biocombustibilii 
neconformi criteriilor de durabilitate 
ecologică stabiliţi la articolul 15;
la emiterea unui credit de biocombustibil 
comercializabil, statele membre nu 
precizează cantitatea de biocombustibil 
aferentă în raport cu obiectivul lor în 
materie de biocombustibili sau cu orice 
obligaţie în materie de biocombustibili, 
nici nu se consideră că biocombustibilul 
este eligibil pentru un sprijin financiar pe 
piaţa în cauză.
(3) Statele membre garantează că 
creditele de biocombustibil 
comercializabile:
(a) sunt emise, transferate şi anulate în 
mod electronic;
(b) sunt precise, fiabile şi imposibil de 
fraudat;
(c) conţin suficiente informaţii pentru a 
permite gestionarea şi identificarea cu 
corectitudine a creditelor şi orice 
informaţie suplimentară necesară pentru 
a asigura conformitatea cu dispoziţiile 
naţionale în materie de biocombustibili.
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(4) Statele membre recunosc creditele de 
biocombustibil comercializabile emise de 
alte state membre în conformitate cu 
prezenta directivă. Orice refuz al unui stat 
membru de a recunoaşte un credit de 
biocombustibil comercializabil trebuie să 
se întemeieze pe criterii obiective, 
transparente şi nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Amendamentul 519
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Organisme competente şi registrele 

garanţiilor de origine

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(b) emite garanţii de origine;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;

(d) anulează garanţii de origine;
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(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare 
din celelalte organisme competente şi la 
cele anulate.

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se 
păstrează într-un singur registru.

Or. en

Justificare

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary. Guarantees of Origin should therefore remain as defined in Directive 2001/77/EC 
for disclosure purpose for electricity.

Amendamentul 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente şi registrele 
garanţiilor de origine

Sisteme de sprijin naţionale şi mecanisme 
de flexibilitate

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Sistemele de sprijin naţionale pentru 
promovarea energiei din surse 
regenerabile sunt cel mai important 
mijloc de realizare a obiectivelor 
prezentate la articolul 3. Statele membre 
sunt libere să aleagă diferite sisteme de 
sprijin pentru energia produsă din surse 
regenerabile.
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(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;
(b) emite garanţii de origine; 
(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;
(d) anulează garanţii de origine;
(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare 
din celelalte organisme competente şi la 
cele anulate.
(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Pentru a creşte probabilitatea atingerii 
obiectivelor lor şi pentru a reduce 
costurile, statele membre pot utiliza 
următorul mecanism de flexibilitate:
(a) transferul unor cantităţi statistice de 
energie regenerabilă între statele 
membre;
(b) atingerea în comun a obiectivelor;
(c) instituirea de sisteme de sprijin 
comune.
O descriere a acestor mecanisme de 
flexibilitate apare în articolele care 
urmează.

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se 
păstrează într-un singur registru. 

Or. es

Justificare

Support systems for renewable energy sources have played a decisive role in enabling such 
sources to acquire their current status within the EU and they are crucial to the future 
development of those sources. As such they must be given due consideration in the Directive, 
whereas in the Commission proposal they make a merely token appearance.
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Amendamentul 521
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente şi registrele 
garanţiilor de origine

Transferuri statistice între statele membre

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Statele membre pot încheia acorduri 
în vederea transferului statistic al unei 
cantităţi determinate de energie obţinută 
din surse regenerabile de transferat dintr-
un stat membru către un altul. Cantitatea 
transferată este:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(a) dedusă din cantitatea de energie 
produsă din surse regenerabile care este 
luată în considerare pentru evaluarea 
respectării, de către statul membru, a 
cerinţelor de la articolul 3 în materie de 
obiective naţionale; şi

(b) emite garanţii de origine; (b) adăugată la cantitatea de energie 
produsă din surse regenerabile care este 
luată în considerare pentru evaluarea 
respectării, de către un alt stat membru, a 
cerinţelor de la articolul 3 în materie de 
obiective naţionale.

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;
(d) anulează garanţii de origine;
(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare 
din celelalte organisme competente şi la 
cele anulate.
(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Acordurile încheiate în conformitate 
cu alineatul (1) pot fi în vigoare timp de 
unul sau mai mulţi ani, însă trebuie 
notificate Comisiei în termen de cel mult 
trei luni de la încheierea primului an în 
care intră în vigoare.

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se 
păstrează într-un singur registru.
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Or. en

Justificare

This Article allows energy to be transferred on a statistical basis from one Member State to 
another. The most obvious reason for this clause to be used is if a Member State was to 
exceed its target in 2020, and would therefore want to sell its surplus credit to other Member 
States.

It would also be possible for two Member States to agree a long-term deal after the entry into 
force of the Directive, to transfer a certain amount of energy on a statistical basis each year 
up to and including 2020. Whether this agreement was locked in or not would depend on the 
terms of the agreement.

Amendamentul 522
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente şi registrele 
garanţiilor de origine

Transferuri statistice între statele membre

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Statele membre pot încheia acorduri 
în vederea transferului statistic al unei 
cantităţi determinate de energie obţinută 
din surse regenerabile de transferat dintr-
un stat membru către un altul. Cantitatea 
transferată este:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(a) dedusă din cantitatea de energie 
produsă din surse regenerabile care este 
luată în considerare pentru evaluarea 
respectării, de către statul membru, a 
cerinţelor de la articolul 3 în materie de 
obiective naţionale; şi

(b) emite garanţii de origine; (b) adăugată la cantitatea de energie 
produsă din resurse regenerabile care este 
luată în considerare pentru evaluarea 
respectării, de către un alt stat membru, a 
cerinţelor de la articolul 3 în materie de 
obiective naţionale.

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;
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(d) anulează garanţii de origine;
(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare 
din celelalte organisme competente şi la 
cele anulate.
(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Acordurile încheiate în conformitate 
cu alineatul (1) pot fi în vigoare timp de 
unul sau mai mulţi ani, însă trebuie 
notificate Comisiei în termen de cel mult 
trei luni de la încheierea primului an în 
care intră în vigoare.

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se 
păstrează într-un singur registru.

Or. xm

Justificare

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný a 
znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Amendamentul 523
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente și registrele 
garanțiilor de origine

Organisme competente și registrele 
garanțiilor de origine şi ale creditelor de 

biocombustibil comercializabile
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(a) stabileşte şi menţine un registru (a) stabileşte şi menţine registre naţionale 
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naţional al garanţiilor de origine; pentru garanţiile de origine şi creditele de 
biocombustibil comercializabile;

(b) emite garanţii de origine; (b) emite garanţii de origine şi credite de 
biocombustibil comercializabile;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine şi de credite de biocombustibil 
comercializabile;

(d) anulează garanţii de origine; (d) anulează garanţii de origine şi credite 
de biocombustibil comercializabile;

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate.

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate, precum şi un raport echivalent în 
ceea ce priveşte creditele de 
biocombustibil comercializabile.

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei, nici 
activităţi de producţie de biocombustibili 
şi de comercializare, de furnizare sau de 
distribuţie de biocombustibil utilizat 
pentru transporturi.

Registrul naţional al garanţiilor de origine 
înregistrează garanţiile de origine deţinute 
de fiecare persoană. În orice moment, o 
garanţie de origine se păstrează într-un 
singur registru.

Registrele naţionale ale garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de 
origine/creditele de biocombustibil 
comercializabile deţinute de fiecare 
persoană. În orice moment, o garanţie de 
origine/un credit de biocombustibil 
comercializabil se păstrează într-un singur 
registru.

Or. en

Justificare

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels.  The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.
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Amendamentul 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor;

(aa) înregistrează toate instalaţiile pentru 
a căror producţie s-au emis garanţii de 
origine şi certificate de transfer în 
conformitate cu prezenta directivă;

(b) emite garanţii de origine; (b) emite garanţii de origine şi certificate 
de transfer;

(ba) înregistrează, pentru fiecare 
instalaţie menţionată la litera (aa), tipul şi 
cuantumul tuturor ajutoarelor pentru 
investiţii necesare pentru exploatarea 
tehnică a instalaţiei, care au fost acordate 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii;

(d) anulează garanţii de origine; (d) anulează garanţii;
(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate.

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine şi de 
certificate de transfer emise, la cele 
transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate.

Or. de

Justificare

The tasks of the competent body should be specified in greater detail and extended to include 
installations in respect of which certificates have been issued and investment aid received.
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Amendamentul 525
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic cu următoarele 
atribuţii:

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism competent unic în materie de 
garanţii de origine şi, dacă este cazul, de 
certificate de transfer contabil, cu 
următoarele atribuţii:

(a) stabileşte şi menţine un registru 
naţional al garanţiilor de origine;

(a) stabilirea şi menţinerea unui registru 
naţional;

(b) emite garanţii de origine; (b) emitere;

(c) înregistrează orice transfer de garanţii 
de origine;

(c) înregistrarea oricărui transfer;

(d) anulează garanţii de origine; (d) anulare;
(e) publică un raport anual cu privire la 
cantităţile de garanţii de origine emise, la 
cele transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente şi la cele 
anulate.

(e) publicarea unui raport anual cu privire 
la cantităţile emise, la cele transferate spre 
sau dinspre fiecare din celelalte organisme 
competente şi la cele anulate.

Or. en

Amendamentul 526
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. sl
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Amendamentul 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a evita suprapunerile în ceea 
ce priveşte emiterea garanţiilor, acestea 
pot fi emise numai în cadrul registrului 
garanţiilor din statul în care este 
amplasată instalaţia. În cazul instalaţiilor 
care sunt amplasate pe teritoriul mai 
multor state membre, statele membre în 
cauză trebuie să se asigure că nu există 
suprapuneri în ceea ce priveşte emiterea 
garanţiilor.

Or. de

Justificare

Clarification to prevent duplication of the issue of guarantees.

Amendamentul 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fiecare operator dispune de un cont 
în registrul garanţiilor. Operatorii care 
deţin instalaţii în mai multe state membre 
dispun de un cont în fiecare dintre 
registrele naţionale relevante. Fiecare 
registru conţine, de asemenea, un cont în 
numele statului membru în cauză.
Furnizorii de energie şi consumatorii pot 
solicita deschiderea unui cont.
Fiecare operator al unei instalaţii care 
produce energie regenerabilă are dreptul 
de a verifica garanţiile emise pentru 
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instalaţia sa în registrul garanţiilor. Acest 
lucru va permite operatorilor să 
dovedească faptul că energia produsă în 
instalaţiile lor provine din surse 
regenerabile.

Or. de

Justificare

Provides greater detail on the guarantee register: an account is to be opened for each plant 
operator, and optionally also for energy suppliers and energy consumers.

Amendamentul 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatele 1c şi 1d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Imediat după emiterea unei garanţii, 
garanţiile de origine relevante se 
creditează în contul din registrul naţional 
al garanţiilor aparţinând operatorului în 
ale cărui instalaţii a fost produsă energia.
(1d) Imediat după emiterea unei garanţii, 
certificatele relevante de transfer se 
creditează în contul statului membru în 
cauză din registrul naţional al garanţiilor.

Or. de

Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.
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Amendamentul 530
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare, distribuţie sau transport al
energiei.

Or. sl

Amendamentul 531
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul competent nu desfăşoară 
activităţi de generare, comercializare, 
alimentare sau distribuţie a energiei.

(2) Organismul competent nu desfăşoară şi 
nu participă la activităţi de generare, 
comercializare, alimentare sau distribuţie a 
energiei.

Or. en

Justificare

Issuing bodies are generally regulators (60%), but currently 30% of issuing bodies are TSOs, 
which may lead to a conflict of interest.

Amendamentul 532
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Registrul naţional al garanţiilor de (3) Registrul naţional al garanţiilor de 
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origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se păstrează 
într-un singur registru.

origine şi, în cazul în care acestea au la 
bază instrumentele flexibile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1b) litera (a) sau (c), 
al certificatelor de transfer contabil
înregistrează garanţiile de origine şi 
certificatele de transfer contabil deţinute 
de fiecare persoană. În orice moment, orice
garanţie de origine sau certificat de 
transfer contabil se păstrează într-un 
singur registru.

Or. en

Justificare

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.

Amendamentul 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
deţinute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanţie de origine se păstrează 
într-un singur registru.

(3) Registrul naţional al garanţiilor de 
origine înregistrează garanţiile de origine 
sau certificatele de transfer deţinute de 
fiecare persoană. În orice moment, o 
garanţie de origine sau un certificat de 
transfer se păstrează într-un singur 
registru.

Or. de

Justificare

The transfer certificate is intended to serve as proof by Member States of their share of 
renewable energy, whereas the guarantee of origin functions as proof for energy producers, 
suppliers or consumers.
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Amendamentul 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia desemnează un 
administrator central însărcinat cu 
interconectarea registrelor individuale ale 
garanţiilor prin intermediul unor 
interfeţe. Garanţiile se transferă prin 
intermediul administratorului central 
susmenţionat:
(a) între statele membre;
(b) între persoane din diferite state 
membre, şi
(c) între un stat membru şi persoane din 
alt stat membru.
Administratorul central redactează un 
raport anual privind transferurile între 
registrele individuale ale garanţiilor.

Or. de

Justificare

In order to ensure trouble-free cooperation between the national registers, it is necessary to 
establish a central administrator.

Amendamentul 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În vederea punerii în aplicare a 
prezentei directive, Comisia emite un 
regulament privind un sistem standardizat 
şi sigur de înregistrare a garanţiilor, sub 
forma unor baze de date electronice 
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standardizate cu date comune, pentru a 
ţine evidenţa emiterii, deţinerii, 
transferului şi anulării garanţiilor de 
origine şi ale certificatelor de transfer, 
pentru a asigura accesul publicului şi un 
nivel adecvat de confidenţialitate, precum 
şi pentru a garanta că nu au loc 
transferuri incompatibile cu cerinţele 
prezentei directive. Regulamentul se 
elaborează în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 21 alineatul (3).

Or. de

Justificare

The technical details of the system of guarantee registers should be determined by the 
Commission under the comitology procedure.

Amendamentul 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Persoanele sau statele membre pot 
transfera sau solicita anularea garanţiilor 
de origine sau a certificatelor de transfer 
aflate în posesia lor în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive.

Or. de

Justificare

Clarification.
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