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Amendamentul 537
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Prezentarea garanțiilor de origine în 
vederea anulării
(1) O garanție de origine, corespunzând 
unității de energie în cauză, trebuie 
prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:
(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit sistemul de sprijin;
(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit obligația; sau
(c) un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine în scopul de a dovedi 
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procentul sau cantitatea de energie 
regenerabilă în cadrul mixului său 
energetic, fără a pretinde să beneficieze 
de un sistem de sprijin în conformitate cu 
literele (a) și (b); în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
desemnat de statul membru în care este 
consumată energia descrisă de mixul 
energetic.
(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:
(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării. 
(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile de îndeplinirea obiectivelor lor naționale obligatorii. 
Progresul surselor de energie regenerabile în Europa se datorează în cea mai mare parte 
sistemelor naționale de sprijin bine concepute și unei administrații funcționale. În prezenta 
directivă, statele membre au libertatea de a alege sectorul în care doresc să facă cele mai 
mari progrese. În consecință, un mecanism suplimentar de flexibilitate nu este necesar. 
Garanțiile de origine ar trebui să rămână prin urmare astfel cum au fost definite în Directiva 
2001/77/CE pentru divulgarea originii electricității.
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Amendamentul 538
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentarea garanțiilor de origine în 
vederea anulării

Proiecte comune între statele membre

(1) O garanție de origine, corespunzând 
unității de energie în cauză, trebuie 
prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:

(1) Două sau mai multe state membre pot 
efectua proiecte comune.

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit sistemul de sprijin;
(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit obligația; sau
(c) un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine în scopul de a dovedi 
procentul sau cantitatea de energie 
regenerabilă în cadrul mixului său 
energetic, fără a pretinde să beneficieze 
de un sistem de sprijin în conformitate cu 
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literele (a) și (b); în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
desemnat de statul membru în care este 
consumată energia descrisă de mixul 
energetic.
(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

(2) Statele membre notifică Comisiei 
cantitatea de energie produsă pe teritoriul 
acestora sau într-o țară terță, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (9), 
de toate instalațiile care au devenit 
operaționale după data intrării în vigoare 
a prezentei directive sau care au fost 
renovate ca urmare a creșterii capacității 
și a căror construcție a fost rezultatul 
unui proiect comun în temeiul alineatului 
(1). Cantitatea de energie notificată este 
considerată ca având o contribuție la 
realizarea obiectivului național al unui alt 
stat membru în ceea ce privește
măsurarea respectării cerințelor 
articolului 3.

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării. 
(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

(3) Notificarea statelor membre:

(a) descrie instalația propusă sau 
identifică instalația renovată;
(b) specifică proporția sau cantitatea de 
energie electrică, de încălzire sau de 
răcire produsă de instalația care trebuie 
considerată ca având o contribuție la 
realizarea obiectivelor naționale ale unui 
alt stat membru;
(c) identifică statul membru în favoarea 
căruia se realizează notificarea;
(d) specifică perioada în care energia 
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produsă trebuie considerată ca având o 
contribuție la realizarea obiectivelor 
naționale ale celuilalt stat membru;
(4) Perioada prevăzută la alineatul (3) 
litera (d) este exprimată ca ani 
calendaristici întregi și poate fi prelungită 
după 2020.
(5) O notificare realizată în temeiul 
prezentului articol nu poate fi modificată 
sau retrasă fără acordul statului membru 
care o realizează și al statului membru 
identificat în conformitate cu alineatul (3) 
litera (c).

Or. en

Justificare

Prezentul articol oferă unui stat membru opțiunea de a contabiliza o parte sau toată energia 
regenerabilă generată de o instalație nouă sau renovată ce utilizează energie regenerabilă 
din alt stat membru în scopul atingerii propriului obiectiv. Pentru ca acest lucru să poată fi 
posibil, este necesar atât acordul statului membru gazdă, cât și cel al statului membru 
destinatar, acord care trebuie notificat Comisiei, notificarea conținând termenii acordului.

Amendamentul 539
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentarea garanțiilor de origine în 
vederea anulării

Proiecte comune între statele membre

(1) O garanție de origine, corespunzând 
unității de energie în cauză, trebuie 
prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:

(1) Două sau mai multe state membre pot 
efectua proiecte comune.

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
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5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit sistemul de sprijin;
(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit obligația; sau
(c) un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine în scopul de a dovedi 
procentul sau cantitatea de energie 
regenerabilă în cadrul mixului său 
energetic, fără a pretinde să beneficieze 
de un sistem de sprijin în conformitate cu 
literele (a) și (b); în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
desemnat de statul membru în care este 
consumată energia descrisă de mixul 
energetic.
(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

(2) Statele membre notifică Comisiei 
cantitatea de energie produsă pe teritoriul 
acestora sau într-o țară terță, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (9), 
de toate instalațiile care au devenit 
operaționale după data intrării în vigoare 
a prezentei directive sau care au fost 
renovate ca urmare a creșterii capacității 
și a căror construcție a fost rezultatul 
unui proiect comun în temeiul alineatului 
(1). Cantitatea de energie notificată este 
considerată ca având o contribuție la 
realizarea obiectivului național al unui alt 
stat membru în ceea ce privește
măsurarea respectării cerințelor 
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articolului 3.
(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării. 
(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

(3) Notificarea statelor membre:

(a) descrie instalația propusă sau 
identifică instalația renovată;
(b) specifică proporția sau cantitatea de 
energie electrică, de încălzire sau de 
răcire produsă de instalația care trebuie 
considerată ca având o contribuție la 
realizarea obiectivelor naționale ale unui 
alt stat membru;
(c) identifică statul membru în favoarea 
căruia se realizează notificarea;
(d) specifică perioada în care energia 
produsă trebuie considerată ca având o 
contribuție la realizarea obiectivelor 
naționale ale celuilalt stat membru;
(4) Perioada prevăzută la alineatul (3) 
litera (d) este exprimată ca ani 
calendaristici întregi și poate fi prelungită 
după 2020.
(5) O notificare realizată în temeiul 
acestui articol nu poate fi modificată sau 
retrasă fără acordul comun al statului 
membru care o realizează și al statului 
membru identificat în conformitate cu 
alineatul (3) litera (c).

Or. en

Justificare

Propunerea originală privind comercializarea garanțiilor este prea birocratică și ar fi în 
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dezavantajul țărilor care aplică un sistem de sprijin fix pentru resursele regenerabile. Ar 
putea duce la temeri că punerea sa în aplicare ar putea contraveni legislației europene. Noua 
propunere are același obiectiv ca și propunerea originală a Comisiei privind comercializarea 
garanțiilor de origine, și anume permite transferul flexibil de obiective între statele membre, 
dar, în același timp, nu pune în pericol sistemele de sprijin naționale și permite statelor 
membre să monitorizeze îndeplinirea propriilor obiective.

Amendamentul 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentarea garanțiilor de origine în 
vederea anulării

Transferuri statistice  între statele 
membre

(1) O garanție de origine, corespunzând 
unității de energie în cauză, trebuie 
prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:

(1) Statele membre pot conveni asupra 
unui transfer statistic astfel încât o 
cantitate determinată de energie din surse 
regenerabile să fie transferată de la un 
stat membru la altul. Cantitatea 
transferată este:

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit sistemul de sprijin;

(a) scăzută din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării, 
de către statul membru respectiv, a 
cerințelor articolului 3 privind obiectivele 
naționale, precum și

(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care garanția de 
origine se prezintă organismului 

(b) adăugată la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării, 
de către alt stat membru, a cerințelor 
articolului 3 privind obiectivele naționale. 
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competent desemnat de statul membru 
care a instituit obligația; sau
(c) un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine în scopul de a dovedi 
procentul sau cantitatea de energie 
regenerabilă în cadrul mixului său 
energetic, fără a pretinde să beneficieze 
de un sistem de sprijin în conformitate cu 
literele (a) și (b); în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
desemnat de statul membru în care este 
consumată energia descrisă de mixul 
energetic.
(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

(2) Chestiunile convenite în temeiul 
alineatului (1) pot fi aplicate cel puțin un 
an. Acestea sunt notificate Comisiei cel 
târziu la 3 luni după sfârșitul primului an 
de aplicare.

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării. 
(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

Or. en

Amendamentul 541
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O garanție de origine, corespunzând 
unității de energie în cauză, trebuie 

(1) Componenta care reprezintă obiectivul 
unei garanții de origine, corespunzând 
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prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:

unității de energie în cauză, trebuie 
prezentată în vederea anulării către un 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 atunci când:

Or. en

Justificare

Textul ar trebui clarificat și ar trebui subliniat în mod explicit faptul că anularea 
componentei care reprezintă obiectivul unei garanții de origine (de exemplu datorită faptului 
că instalația a primit un tip de sprijin) nu implică anularea celorlalte componente ale 
garanțiilor de origine (componenta legată de certificarea producției/dezvăluirea configurației 
energetice), care pot fi comercializate separat.

Amendamentul 542
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin în cadrul 
unui sistem de sprijin, astfel cum a fost 
definit la articolul 2 litera (h), caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

Or. en

Justificare

Directiva propusă include o definiție a termenului „sistem de sprijin” la articolul 2 litera (h), 
în timp ce articolul 8 alineatul (1) litera (a) oferă o definiție diferită și ar fi indicat să se 
asigure coerența acestora.
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Amendamentul 543
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin în cadrul 
sistemului de sprijin, astfel cum a fost 
definit la articolul 2 litera (h), caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

Or. sl

Amendamentul 544
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

(a) producția unei unități de energie din 
surse de energie regenerabile beneficiază 
de sprijin sub forma unor plăți de prețuri 
fixe, plăți de prime, reduceri de impozite 
sau plăți rezultate în urma unor cereri de 
oferte, caz în care garanția se prezintă 
organismului competent desemnat de statul 
membru care a instituit sistemul de sprijin;

Or. en
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Justificare

Anularea componentei care reprezintă obiectivul unei garanții de origine (de exemplu 
datorită faptului că instalația a primit un tip de sprijin) nu implică anularea celorlalte 
componente ale garanțiilor de origine (componenta legată de certificarea 
producției/dezvăluirea configurației energetice), care pot fi comercializate separat.

Amendamentul 545
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
1 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

Or. de

Justificare

Capacitatea minimă de 5 MWth pentru certificarea instalației termice este prea ridicată și ar 
trebui redusă la 1MWth.

Amendamentul 546
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producția unei unități de electricitate (a) producția unei unități de electricitate 
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din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate în 
urma unor cereri de oferte, caz în care 
garanția se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit sistemul de sprijin;

din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite, certificate verzi sau 
plăți rezultate în urma unor cereri de oferte, 
caz în care garanția se prezintă 
organismului competent desemnat de statul 
membru care a instituit sistemul de sprijin;

Or. en

Justificare

În cadrul sistemul nordic, s-a optat pentru certificatele verzi și subvențiile de stat permise și 
nu pentru alternativa de inspirație germană a prețurilor fixe. Ambele sisteme sunt considerate 
funcționale și ar trebui să își poată continua existența în paralel.

Amendamentul 547
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru 
care a instituit obligația; sau

eliminat

Or. en
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Justificare

Directiva propusă include o definiție a termenului „sistem de sprijin” la articolul 2 litera (h), 
în timp ce articolul 8 alineatul (1) litera (a) oferă o definiție diferită și ar fi indicat să se 
asigure coerența acestora.

Amendamentul 548
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o unitate 
de încălzire sau răcire produsă din surse 
de energie regenerabile într-o centrală cu 
o capacitate de cel puțin 5 MWth este 
luată în considerare în scopul evaluării 
respectării de către o entitate a obligației 
referitoare la energia regenerabilă, caz în 
care garanția de origine se prezintă 
organismului competent desemnat de statul 
membru care a instituit obligația; sau

(b) o unitate de energie produsă din surse 
de energie regenerabile este luată în 
considerare în scopul evaluării respectării 
de către o entitate a obligației referitoare la 
energia regenerabilă, caz în care garanția 
de origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit obligația;

Or. en

Justificare

Anularea componentei care reprezintă obiectivul unei garanții de origine (de exemplu 
datorită faptului că instalația a primit un tip de sprijin) nu implică anularea celorlalte 
componente ale garanțiilor de origine (componenta legată de certificarea 
producției/dezvăluirea configurației energetice), care pot fi comercializate separat.

Amendamentul 549
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o unitate de electricitate produsă din (b) o unitate de electricitate produsă din 
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surse de energie regenerabile sau o unitate 
de încălzire sau răcire produsă din surse de 
energie regenerabile într-o centrală cu o 
capacitate de cel puțin 5 MWth este luată în 
considerare în scopul evaluării respectării 
de către o entitate a obligației referitoare la 
energia regenerabilă, caz în care garanția 
de origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit obligația; sau

surse de energie regenerabile sau o unitate 
de încălzire sau răcire produsă din surse de 
energie regenerabile într-o centrală cu o 
capacitate de cel puțin 1 MWth este luată în 
considerare în scopul evaluării respectării 
de către o entitate a obligației referitoare la 
energia regenerabilă, caz în care garanția 
de origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit obligația; sau

Or. de

Justificare

Capacitatea minimă de 5 MWth pentru certificarea instalației termice este prea ridicată și ar 
trebui redusă la 1MWth.

Amendamentul 550
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o unitate 
de încălzire sau răcire produsă din surse de 
energie regenerabile într-o centrală cu o 
capacitate de cel puțin 5 MWth este luată în 
considerare în scopul evaluării respectării 
de către o entitate a obligației referitoare la 
energia regenerabilă, caz în care garanția 
de origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru care 
a instituit obligația; sau

(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o unitate 
de încălzire sau răcire produsă din surse de 
energie regenerabile într-o centrală cu o 
capacitate de cel puțin 5 MWth este luată în 
considerare în scopul evaluării respectării 
de către o entitate a obligației referitoare la 
energia regenerabilă, atunci când 
îndeplinirea obligației prin intermediul 
garanțiilor de origine este permisă, caz în 
care garanția de origine se prezintă 
organismului competent desemnat de statul 
membru care a instituit obligația; sau

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea dezvoltării continue a sistemului nordic și pentru a permite realizarea de 
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investiții pe termen lung în domeniul energiilor regenerabile alternative.

Amendamentul 551
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine în scopul de a dovedi 
procentul sau cantitatea de energie 
regenerabilă în cadrul mixului său 
energetic, fără a pretinde să beneficieze 
de un sistem de sprijin în conformitate cu 
literele (a) și (b); în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
desemnat de statul membru în care este 
consumată energia descrisă de mixul 
energetic.

eliminat

Or. en

Justificare

Textul ar trebui clarificat și ar trebui subliniat în mod explicit faptul că anularea 
componentei care reprezintă obiectivul unei garanții de origine (de exemplu datorită faptului 
că instalația a primit un tip de sprijin) nu implică anularea celorlalte componente ale 
garanțiilor de origine (componenta legată de certificarea producției/dezvăluirea configurației 
energetice), care pot fi comercializate separat.

Amendamentul 552
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Componenta legată de certificarea 
producției/dezvăluirea configurației 
energetice a unei garanții de origine care 
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corespunde unității de energie în cauză se 
prezintă în vederea anulării unui 
organism competent desemnat în 
conformitate cu articolul 7 în cazul în 
care un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine pentru a dovedi 
ponderea sau cantitatea de energie 
regenerabilă din cadrul configurației sale 
energetice; în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru în 
care este consumată energia prevăzută de 
configurația energetică.
Cele două componente ale garanției de 
origine pot fi anulate în mod independent 
una de alta și anularea componentei 
legată de contabilizarea obiectivelor nu 
afectează cealaltă componentă, care poate 
fi transferată în mod separat.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui clarificat și ar trebui subliniat în mod explicit faptul că anularea 
componentei care reprezintă obiectivul unei garanții de origine (de exemplu datorită faptului 
că instalația a primit un tip de sprijin) nu implică anularea celorlalte componente ale 
garanțiilor de origine (componenta legată de certificarea producției/dezvăluirea configurației 
energetice), care pot fi comercializate separat.

Amendamentul 553
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Componenta legată de certificarea 
producției/dezvăluirea configurației 
energetice a unei garanții de origine care 
corespunde unității de energie în cauză se 
prezintă în vederea anulării unui 
organism competent desemnat în 
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conformitate cu articolul 7 în cazul în 
care un distribuitor de energie sau un 
consumator de energie optează să utilizeze 
o garanție de origine pentru a dovedi 
ponderea sau cantitatea de energie 
regenerabilă din cadrul configurației sale 
energetice; în acest caz, garanția de 
origine se prezintă organismului 
competent desemnat de statul membru în 
care este consumată energia prevăzută de 
configurația energetică.
Cele două componente ale garanției de 
origine pot fi anulate în mod independent 
una de alta și anularea componentei 
legată de contabilizarea obiectivelor nu 
afectează cealaltă componentă, care poate 
fi transferată în mod separat.

Or. en

Justificare

Întrucât garanțiile de origine ar trebui să aibă două componente care pot face obiectul unor 
tranzacții diferite, normele privind anularea acestora trebuie să reflecte acest lucru.

Amendamentul 554
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
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aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. de

Justificare

Restricționarea opțiunilor de piață ale unui actor de pe piață este incompatibilă cu o piață 
eficientă de comercializare a garanțiilor de origine. În particular, atribuirea tuturor 
garanțiilor de origine unei singure instalații de-a lungul întregii sale existențe (clauza „lock-
in”) este incompatibilă cu obiectivul unei piețe de comercializare lichide. Acesta este și cazul 
excluderii serviciilor bancare (transferul la următoarea perioadă), care rezultă din versiunea 
originală a articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul 555
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. it

Justificare

Faptul că garanțiile de origine care provin de la o anumită instalație trebuie folosite, de-a 
lungul întregii existențe utile a instalației respective, în același stat membru, limitează 
libertatea de alegere a operatorilor în ceea ce privește piața. Acest lucru exclude opțiunea de 
utilizare a garanțiilor de origine provenind de la instalațiile care nu mai sunt necesare în 
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vederea îndeplinirii obiectivelor naționale. În această situație, din punctul de vedere al 
statelor membre și al operatorilor deopotrivă, posibilitatea transferului de garanții de la o 
țară la alta va fi și mai redusă.

Amendamentul 556
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. en

Justificare

Această clauză ar implica faptul că producătorii de energie din surse regenerabile care 
exportă dintr-un stat membru în altul ar fi obligați să aprovizioneze statul membru respectiv 
de-a lungul întregii existențe a instalației lor. Aceasta ar fi o regulă prea rigidă aplicată 
producătorilor de energie din surse regenerabile și ar fi total contrară creării  unei piețe 
funcționale și eficiente de comercializare a energiilor regenerabile.
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Amendamentul 557
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. en

Justificare

Această clauză ar implica faptul că producătorii de energie din surse regenerabile care 
exportă dintr-un stat membru în altul ar fi obligați să aprovizioneze statul membru respectiv 
de-a lungul întregii existențe a instalației lor. Aceasta ar fi o regulă prea rigidă aplicată 
producătorilor de energie din surse regenerabile și ar fi total contrară creării  unei piețe 
funcționale și eficiente de comercializare a energiilor regenerabile.

Amendamentul 558
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat
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(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. en

Justificare

Solicitarea ca „întreaga producție viitoare” să fie legată de sistemul actual de sprijin (fix) 
creează o barieră inutilă în calea armonizării viitoare a sistemelor de sprijin.

Amendamentul 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un operator a 
prezentat una sau mai multe garanții de 
origine unui organism competent în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau 
(b), acesta:

eliminat

(a) solicită garanții de origine, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), 
pentru întreaga producție viitoare din 
surse de energie regenerabile de la 
aceeași instalație;
(b) prezintă aceste garanții de origine 
aceluiași organism competent în vederea 
anulării.

Or. de

Justificare

Amendamentele propuse aici fac redundantă anularea garanțiilor de origine pentru 
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instalațiile care primesc ajutor.

Amendamentul 560
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul – 8 alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care doresc să instituie o 
piață comună pentru garanțiile de origine 
pot decide să nu aplice prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Această clauză ar implica faptul că producătorii de energie din surse regenerabile care 
exportă dintr-un stat membru în altul ar fi obligați să aprovizioneze statul membru respectiv 
de-a lungul întregii existențe a instalației lor. Aceasta ar fi o regulă prea rigidă aplicată 
producătorilor de energie din surse regenerabile și ar fi total contrară creării  unei piețe 
funcționale și eficiente de comercializare a energiilor regenerabile.

Amendamentul 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un certificat de 
contabilizare de transfer este anulat, 
energia la care acesta face referire este 
inclusă în evaluarea privind îndeplinirea 
cerințelor legate de obiectivele naționale 
din prezenta directivă, în conformitate cu 
articolul 10 litera (b).

Or. de
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Justificare

Certificatele de contabilizare de transfer sunt menite să furnizeze dovezi din partea statelor 
membre privind ponderea energiilor regenerabile, în timp ce rolul garanțiilor de origine este 
acela de a furniza dovezi din partea producătorilor, furnizorilor și consumatorilor de energie.

Amendamentul 562
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

eliminat

Or. de

Justificare

Restricționarea opțiunilor de piață ale unui actor de pe piață este incompatibilă cu o piață 
eficientă de comercializare a garanțiilor de origine. În particular, atribuirea tuturor 
garanțiilor de origine unei singure instalații de-a lungul întregii sale existențe (clauza „lock-
in”) este incompatibilă cu obiectivul unei piețe de comercializare lichide. Acesta este și cazul 
excluderii serviciilor bancare (transferul la următoarea perioadă), care rezultă din versiunea 
originală a articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul 563
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

eliminat
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Or. en

Justificare

În mod ideal, nu ar trebui să existe nicio limită a duratei de viață a unei garanții de origine. 
În practică, poate fi necesar ca durata de viață a acestora să fie limitată, dar nu poate fi sub 
nicio formă de un singur an. Aceasta ar limita grav opțiunile producătorilor de energie din 
surse regenerabile în procesul de vânzare a garanțiilor de origine pe piață.

Amendamentul 564
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul unui sistem de sprijin bazat pe comercializarea garanțiilor de origine, acest lucru ar 
afecta grav funcționarea pieței.

Amendamentul 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

(3) Garanțiile de origine trebuie prezentate
unui organism competent în vederea 
anulării în termen de cel mult doi ani de la 
data la care au fost emise.

Or. de
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Justificare

Din motive de flexibilitate, termenul limită ar trebui extins la doi ani.

Amendamentul 566
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 2 ani de la data la 
care au fost emise.

Or. en

Justificare

În mod ideal, nu ar trebui să existe nicio limită a duratei de viață a unei garanții de origine. 
În practică, poate fi necesar ca durata de viață a acestora să fie limitată, dar nu poate fi sub 
nicio formă de un singur an. Aceasta ar limita grav opțiunile producătorilor de energie din 
surse regenerabile în procesul de vânzare a garanțiilor de origine pe piață.

Amendamentul 567
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 1 an de la data la 
care au fost emise.

(3) Garanțiile de origine nu se prezintă 
unui organism competent în vederea 
anulării la mai mult de 2 ani de la data la 
care au fost emise.

Or. en
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Justificare

Un an ar limita opțiunile producătorilor de energie din surse regenerabile privind vânzarea 
garanțiilor de origine pe piață.

Amendamentul 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot permite 
transferul, între persoane din acel stat 
membru, a garanțiilor de origine 
prezentate în conformitate cu alineatul (1) 
literele (a) și (b) pentru de a dovedi 
ponderea sau cantitatea de energie 
regenerabilă din cadrul configurației sale 
energetice. Un distribuitor de energie sau 
un consumator de energie care utilizează 
respectivele garanții de origine ca dovadă 
a ponderii sau cantității de energie 
regenerabilă din cadrul configurației sale 
energetice prezintă aceste garanții de 
origine organismului competent în 
vederea anulării.

Or. en

Justificare

Dispozițiile de la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și(b) limitează piața de divulgare. Este 
foarte posibilă în schimb comercializarea fizică a electricității verzi. Această comercializare 
fizică poate crea congestii inutile în rețea și poate denatura piața electricității. Situația ar 
putea fi rezolvată prin autorizarea comerțului național de garanții de origine care au fost 
deja înaintate în temeiul articolului 8 alineatul (1) literele (a) și(b) .
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Amendamentul 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă, în cazul electricității, este 
anulată o garanție de origine, se 
consideră că dovada privind ponderea de 
energie regenerabilă din totalul surselor 
de energie utilizate a fost furnizată, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul 6 
litera (a) din Directiva 2003/54/CE.

Or. de

Justificare

Garanția de origine ar trebui utilizată în vederea respectării cerințelor privind dovada în 
conformitate cu directiva privind piața internă de electricitate.

Amendamentul 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) O garanție de origine poate fi anulată 
o singură dată. O garanție de origine 
anulată nu mai poate fi transferată.

Or. de

Justificare

În vederea clarificării.
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Amendamentul 571
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Prezentarea certificatelor de contabilizare 

de transfer în vederea anulării
(1) Statele membre care se decid să opteze 
pentru sistemele prevăzute la articolul 9 
alineatul (1b) litera (a) solicită, pe baza 
faptului că recurg la aceste sisteme, 
prezentarea unui certificat de 
contabilizare de transfer în vederea 
anulării, unui organism competent 
desemnat la articolul 7 și corespunzând 
unității de energie în cauză, dacă:
(a) producția unei unități de electricitate 
din surse de energie regenerabile sau 
producția unei unități de încălzire sau 
răcire din surse de energie regenerabile 
într-o centrală cu o capacitate de cel puțin 
5 MWth beneficiază de sprijin sub forma 
unor plăți de prețuri fixe, plăți de prime, 
reduceri de impozite sau plăți rezultate 
din cereri de oferte, caz în care 
certificatul de contabilizare de transfer se 
prezintă organului competent desemnat 
de statul membru care a instituit sistemul 
de sprijin;
(b) o unitate de electricitate produsă din 
surse de energie regenerabile sau o 
unitate de încălzire sau răcire produsă din 
surse de energie regenerabile într-o 
centrală cu o capacitate de cel puțin 5 
MWth este luată în considerare în scopul 
evaluării respectării de către o entitate a 
obligației referitoare la energia 
regenerabilă, caz în care certificatul de 
contabilizare de transfer se prezintă 
organismului competent desemnat de 
statul membru care a instituit obligația;
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(2) În sensul alineatului (1), statele 
membre pot solicita prezentarea 
certificatului de contabilizare de transfer 
organismului competent împreună cu 
garanția de origine care a fost emisă 
pentru unitatea de energie în cauză.
(3) Statele membre permit, de asemenea, 
operatorilor să prezinte certificate de 
contabilizare de transfer unui organism 
competent în vederea anulării din proprie 
inițiativă, spre exemplu pentru a garanta 
faptul că consumatorilor le este oferit un 
produs energetic ecologic suplimentar.
(4) Organismul competent anulează 
certificatele de contabilizare de transfer 
prezentate în conformitate cu alineatele 
(1) și (3) și cu articolul 8 alineatul (1a), 
imediat după prezentarea lor.
(5) Certificatele de contabilizare de 
transfer nu se prezintă unui organism 
competent în vederea anulării la mai mult 
de un an de la data la care au fost emise.

Or. en

Justificare

Pentru acele state membre care optează pentru anumite regimuri de flexibilitate, certificatele 
de contabilizare de transfer (TAC) pot acționa drept instrument de contabilizare a 
transferurilor.

Amendamentul 572
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
(1) La primirea unui certificat 
comercializabil pentru biocombustibili, 
prezentat de către proprietarul său legal, 
în vederea anulării, unui organism 
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competent desemnat în conformitate cu 
articolul 7, statele membre: 
(a) în cazul în care un biocombustibil 
beneficiază de sprijin sub forma unor 
stimulente fiscale, plăți de prime sau plăți 
rezultate în urma unor cereri de oferte, 
garantează faptul că certificatul 
comercializabil pentru biocombustibili se 
prezintă organismului competent 
desemnat de statul membru care a 
instituit sistemul de sprijin;
(b) garantează faptul că orice fel de 
sprijin financiar asociat acestui proces 
este primit de persoanele care au 
prezentat certificatul comercializabil 
pentru biocombustibili în vederea 
anulării;
(c) în cazul în care, ca urmare a unei 
obligații, un furnizor dorește să utilizeze 
un certificat comercializabil pentru 
biocombustibili pentru a-și respecta 
obligația în materie de biocombustibili 
impusă de un stat membru, garantează 
faptul că certificatul comercializabil 
pentru biocombustibili se prezintă 
organismului competent desemnat de 
respectivul stat membru.
(2) Certificatele comercializabile pentru 
biocombustibili sunt valabile pe o 
perioadă de 2 ani de la data la care au 
fost emise.

Or. en

Justificare

Sistemul garanțiilor de origine ar trebui extins pentru a include biocombustibilii într-un 
sistem separat de certificate comercializabile, în vederea furnizării unei mai mari flexibilități 
în îndeplinirea obiectivelor privind biocombustibilii și a evitării deplasărilor fizice inutile de 
biocombustibili. Sistemul propus se va alinia măsurilor reglementative de sprijin actuale ale 
statelor membre privind biocombustibilii, cum ar fi obligațiile referitoare la biocombustibili, 
consolidând și făcând posibilă armonizarea regimurilor existente de certificate 
comercializabile din domeniul biocombustibililor care sunt deja prezente în majoritatea 
statelor membre ale UE.
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Amendamentul 573
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Transferul garanțiilor de origine

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de 
origine prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.
(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 
Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
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regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.
(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.
Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.
(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 
Comisia publică informațiile respective.
(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, 
în funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului. 

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile de îndeplinirea obiectivelor lor naționale obligatorii. 
Progresul surselor de energie regenerabile în Europa se datorează în cea mai mare parte 
sistemelor naționale de sprijin bine concepute și unei administrații funcționale. În prezenta 
directivă, statele membre au libertatea de a alege sectorul în care doresc să facă cele mai 
mari progrese. În consecință, un mecanism suplimentar de flexibilitate nu este necesar. 
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Garanțiile de origine ar trebui să rămână prin urmare astfel cum au fost definite în Directiva 
2001/77/CE pentru divulgarea originii electricității.

Amendamentul 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Transferul garanțiilor de origine

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de 
origine prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.
(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 
Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
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alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.
(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei
directive.
Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.
(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 
Comisia publică informațiile respective.
(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, 
în funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 575
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul garanțiilor de origine Proiecte comune între statele membre
(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în decursul 
perioadei de doi ani imediat precedente, 
pot solicita organismelor competente 
desemnate în conformitate cu articolul 7 
să transfere garanțiile de origine 
prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

(1) Două sau mai multe state membre pot 
efectua proiecte comune.

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

(2) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
obligatorie din anexa I partea B în decursul 
perioadei de doi ani imediat precedente, 
pot notifica Comisiei, în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (9), toate instalațiile 
de pe teritoriul acestora sau dintr-o țară 
terță, care au devenit operaționale după 
intrarea în vigoare a prezentei directive 
sau care au fost renovate ca urmare a 
creșterii capacității și a căror construcție 
a fost rezultatul unui proiect comun în 
temeiul alineatului (1). Cantitatea de 
energie notificată este considerată ca 
având o contribuție la realizarea 
obiectivului național al unui alt stat 
membru în ceea ce privește măsurarea 
respectării cerințelor prezentei directive.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
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capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.
(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

(3) Notificarea statelor membre:

(a) identifică și descrie instalațiile 
propuse;
(b) specifică proporția sau cantitatea de 
energie electrică, de încălzire sau de 
răcire produsă de instalația care trebuie 
considerată ca având o contribuție la 
realizarea obiectivelor naționale ale unui 
alt stat membru;
(c) identifică statul membru în favoarea 
căruia se realizează notificarea;
(d) specifică perioada în care energia 
produsă trebuie considerată ca având o 
contribuție la realizarea obiectivelor 
naționale ale celuilalt stat membru;

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.
(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

(4) Perioada prevăzută la alineatul (3) 
litera (d) este exprimată ca ani 
calendaristici întregi și poate fi prelungită 
după 2020. 

Comisia publică informațiile respective. (4a) O notificare  realizată în temeiul 
prezentului articol poate fi modificată sau 
retrasă de Comisie în cazul în care 
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ponderea de energie din surse 
regenerabile a unui stat membru nu 
atinge sau nu depășește valoarea stabilită 
în traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în 
funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului.

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în 
funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
proiectele comune între statele membre și 
costurile și beneficiile aferente. După caz, 
Comisia prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Acțiunea comună la nivel bilateral și multilateral între statele membre este cea mai potrivită 
modalitate de asigurare a îndeplinirii eficiente a obiectivelor naționale privind energia 
regenerabilă, fără a submina sistemele de sprijin existente.

Amendamentul 576
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul garanțiilor de origine Efectele proiectelor comune între statele 
membre

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de 
origine prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 

(1) În termen de 3 luni de la sfârșitului 
fiecărui an care se încadrează în perioada 
prevăzută la articolul 8 alineatul (3) litera 
(d), statul membru care a realizat o 
notificare în temeiul articolului 8 
transmite o scrisoare de notificare în care 
se declară:
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competent din statul membru destinatar.
(a) cantitatea totală de electricitate, de 
încălzire sau răcire produsă în cursul 
anului, din surse de energie regenerabile, 
de instalația care a făcut obiectul 
notificării realizate în temeiul articolului 
8, precum și
(b) cantitatea de electricitate, de  încălzire 
sau răcire produsă în cursul anului, din 
surse de energie regenerabile, de 
instalația respectivă, care contribuie la 
realizarea obiectivelor naționale ale altui 
stat membru în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în notificare. 

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

(2) Statul membru trimite scrisoarea de 
notificare statului membru în favoarea 
căruia a fost făcută notificarea, precum și 
Comisiei.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.
(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 

(3) În scopul măsurării respectării 
cerințelor prezentei directive în ceea ce 
privește obiectivele naționale, cantitatea 
de electricitate, de încălzire sau răcire din 



PE409.384v01-00 42/131 AM\730537RO.doc

RO

cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

surse de energie regenerabile notificată în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) 
este:

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.

(a) scăzută din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
cerințelor de către statul membru care a 
transmis scrisoarea de notificare în 
temeiul alineatului (1), precum și
(b) adăugată la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
cerințelor de către statul membru care a 
primit scrisoarea de notificare, în 
conformitate cu alineatul (2).

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 
Comisia publică informațiile respective.
(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, 
în funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este folosit pentru a confirma pe bază anuală cantitatea de energie 
regenerabilă dedusă din totalul statului membru gazdă și adăugată la totalul statului membru 
destinatar. Acest fapt este confirmat prin intermediul unei scrisori emise de către statul 
membru gazdă. Scrisoarea trebuie emisă în cazul în care s-a ajuns la un acord – alegerea nu 
este la discreția statului membru gazdă.
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Amendamentul 577
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul garanțiilor de origine Efectele proiectelor comune între statele 
membre

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de 
origine prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

(1) În termen de 3 luni de la sfârșitului 
fiecărui an care se încadrează în perioada 
prevăzută la articolul 8 alineatul (3) litera 
(d), statul membru care a realizat o 
notificare în temeiul articolului 8 
alineatul (2) transmite o scrisoare de 
notificare în care se declară:

(a) cantitatea totală de electricitate, de 
încălzire sau răcire produsă în cursul 
anului, din surse de energie regenerabile, 
de instalația care a făcut obiectul 
notificării realizate în temeiul articolului 
8, precum și
(b) cantitatea de electricitate, de  încălzire 
sau răcire produsă în cursul anului, din 
surse de energie regenerabile, de 
instalația respectivă, care contribuie la 
realizarea obiectivelor naționale ale altui 
stat membru în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în notificare. 

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 

(2) Statul membru trimite scrisoarea de 
notificare Comisiei și statului membru în 
favoarea căruia a fost făcută notificarea.
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realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 
Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.
(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

(3) În scopul măsurării respectării 
cerințelor prezentei directive în ceea ce 
privește obiectivele naționale, cantitatea 
de electricitate, de încălzire sau răcire din 
surse de energie regenerabile notificată în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) 
este:

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.

(a) scăzută din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
cerințelor de către statul membru care a 
transmis scrisoarea de notificare în 
temeiul alineatului (1), precum și
(b) adăugată la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
cerințelor de către statul membru care a 
primit scrisoarea de notificare, în 
conformitate cu alineatul (2).

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 
Comisia publică informațiile respective.
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(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, 
în funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Propunerea originală privind comercializarea garanțiilor este prea birocratică și ar fi în 
dezavantajul țărilor care aplică un sistem de achiziții pentru sprijinirea resurselor 
regenerabile. Ar putea duce la temeri că punerea sa în aplicare ar putea contraveni 
legislației europene. Noua propunere are același obiectiv ca și propunerea originală a 
Comisiei privind comercializarea garanțiilor de origine, și anume permite transferul flexibil 
de obiective între statele membre, dar, în același timp, nu pune în pericol sistemele de sprijin 
naționale și permite statelor membre să monitorizeze îndeplinirea propriilor obiective.

Amendamentul 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în decursul 
perioadei de doi ani imediat precedente, 
pot solicita organismelor competente 
desemnate în conformitate cu articolul 7 să 
transfere garanțiile de origine prezentate 
spre anulare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) către un alt stat membru. 
Aceste garanții de origine se anulează 
imediat de către organismul competent din 
statul membru destinatar.

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în decursul 
perioadei de doi ani imediat precedente, 
pot solicita organismelor competente 
desemnate în conformitate cu articolul 7 să 
transfere în registrul de garanții al unui 
alt stat membru certificatele de 
contabilizare de transfer. Aceste 
certificate de contabilizare de transfer se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

Or. de
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Justificare

Certificatele de contabilizare de transfer sunt menite să furnizeze dovezi din partea statelor 
membre privind ponderea energiilor regenerabile, în timp ce rolul garanțiilor de origine este 
acela de a furniza dovezi din partea producătorilor, furnizorilor și consumatorilor de energie.

Amendamentul 579
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de origine 
prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

(1) Statele membre pot solicita 
organismelor competente desemnate în 
conformitate cu articolul 7 să transfere 
garanțiile de origine prezentate spre 
anulare în temeiul articolului 8 alineatul (1) 
către un alt stat membru, în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). Aceste garanții 
de origine se anulează imediat de către 
organismul competent din statul membru 
destinatar.

Or. de

Justificare

Mecanismele flexibile sunt în special necesare în domeniul producerii electricității. 
Experiența germană arată că pentru încălzire și răcire, o combinație între regulamentele din 
sectorul construcțiilor și mecanismele de stimulare prin intermediul primelor de investiții s-a 
dovedit a fi valoroasă. Flexibilizarea sistemului servește de asemenea îndeplinirii obiectivelor 
și a obiectivelor intermediare stabilite în directivă și nu ar trebui prin urmare să depindă de 
acestea. Modalitatea de îndeplinire a obiectivelor ar trebuie să rămână la discreția statelor 
membre.
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Amendamentul 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau 
a depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de origine 
prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

(1) Statele membre pot solicita 
organismelor competente desemnate în 
conformitate cu articolul 7 să transfere 
garanțiile de origine prezentate spre 
anulare în temeiul articolului 8 alineatul (1) 
către un alt stat membru. Aceste garanții de 
origine se anulează imediat de către 
organismul competent din statul membru 
destinatar.

Or. en

Amendamentul 581
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit valoarea stabilită în traiectoria 
orientativă din anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, pot solicita organismelor 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 să transfere garanțiile de origine 
prezentate spre anulare în temeiul 
articolului 8 alineatul (1) către un alt stat 
membru. Aceste garanții de origine se 
anulează imediat de către organismul 
competent din statul membru destinatar.

(1) Statele membre a căror pondere de 
energie din surse regenerabile a atins sau a 
depășit cerințele planului național de 
acțiune al acestora pot solicita 
organismelor competente desemnate în 
conformitate cu articolul 7 să transfere 
garanțiile de origine prezentate spre 
anulare în temeiul articolului 8 alineatul (1) 
către un alt stat membru. Aceste garanții de 
origine se anulează imediat de către 
organismul competent din statul membru 
destinatar.
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Or. de

Amendamentul 582
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În absența unui sistem european de 
sprijin și pentru a garanta că sistemele 
naționale de sprijin pot urmări în mod 
eficient obiectivele prezentei directive, 
statele membre pot decide dacă și în ce 
măsură acordă energiei din surse 
regenerabile produse de alte state membre 
dreptul de a beneficia de propriile lor 
sisteme naționale de sprijin, precum și 
dacă și în ce măsură acordă energiei din 
surse regenerabile produse pe propriul 
teritoriu dreptul de a beneficia de 
sistemele naționale de sprijin ale altor 
state membre.

Or. en

Justificare

În vederea promovării energiilor regenerabile, instrumentul-cheie îl reprezintă sistemele de 
sprijin existente în statele membre. Sistemele de sprijin sunt responsabile în cea mai mare 
parte de îndeplinirea obiectivelor și depind de subsidiaritate.

Amendamentul 583
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să realizeze 
cel puțin 80% din obiectivele lor naționale 
prin utilizarea pe piața internă a energiei 
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electrice, de încălzire și de răcire din
surse regenerabile. Pentru restul de 20% 
din obiectivele lor naționale, statele 
membre pot aplica mecanismele de 
flexibilitate menționate în prezentul 
articol.

Or. en

Justificare

Statele membre vor fi nevoite să-și îndeplinească la nivel național cea mai mare parte a 
obiectivelor privind energiile regenerabile, inclusiv importurile fizice de energie din surse 
regenerabile.

Amendamentul 584
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin.

eliminat

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
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decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B.
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. de

Justificare

Comerțul prin intermediul persoanelor ar submina strategiile naționale de promovare și ar 
crește prețurile de utilizare a energiilor regenerabile.

Amendamentul 585
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin.

eliminat

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
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partea B.
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. nl

Justificare

Nu este logic ca, pe o piață europeană internă a gazului și a energiei electrice, să se permită 
ca statele membre să impună restricții privind transferul garanțiilor de origine între statele 
membre. Mai mult, asemenea restricții nu sunt compatibile cu cel de-al treilea pachet privind 
energia care urmărește chiar promovarea schimburilor transfrontaliere în domeniul energiei.

Amendamentul 586
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

eliminat

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
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partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. en

Justificare

Scutirile în baza articolului 9 alineatul (2) sunt insuficiente și în mare parte inaplicabile. Prin 
urmare, articolul 9 alineatul (2) ar trebui anulat, iar articolul 9 alineatul (3) modificat în 
consecință.

Amendamentul 587
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

(2) Persoanele pot transfera garanțiile de 
origine doar către un stat membru ales de 
ele. Nu sunt posibile transferurile de 
garanții de origine între persoane. 
Persoanele care se ocupă de plata unor 
prime în numele statelor membre în 
conformitate cu alineatul (3) sunt excluse 
de la prezenta dispoziție.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
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partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. de

Justificare

Impactul comerțului cu garanții de origine între persoane individuale nu poate fi prevăzut ca 
atare. Experiența nefavorabilă a comerțului cu emisii nu ar trebui să se repete – nici aici nu 
puteau fi prevăzute consecințele, iar sistemul a suferit consecințe nedorite, cum ar fi 
generarea de profituri excepționale.

Amendamentul 588
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul în 
care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

(2) Statele membre instituie un sistem de 
transfer de garanții de origine către sau 
dinspre persoane din alte state membre.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
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partea B. 
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. it

Justificare

Constrângerile impuse transferurilor între persoane amenință să limiteze măsura în care 
comerțul poate contribui la îndeplinirea obiectivelor naționale. Mai mult, prevederile de 
acest tip nu par a fi compatibile cu textul directivei, care permite schimbul între state al 
garanțiilor de origine care provin de la instalațiile existente. Sistemul de autorizare 
prealabilă pare a fi doar o chestiune de opțiune, dat fiind faptul că Comisia nu poate 
respinge adoptarea unui astfel de sistem.

Amendamentul 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea un sistem 
de autorizare prealabilă pentru transferul 
de garanții de origine către sau dinspre 
persoane din alte state membre, în cazul 
în care, în lipsa unui astfel de sistem, 
transferul de garanții de origine către sau 
dinspre statul membru în cauză ar putea 
să le afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie sau ar putea să submineze 
realizarea obiectivelor de mediu care stau 
la baza sistemului lor de sprijin. 

(2) Statele membre pot transfera, de 
asemenea, certificate de contabilizare de 
transfer unor persoane, cu condiția ca 
acestea să fie emise pentru energie 
produsă de instalații care au fost date în 
exploatare după 1 ianuarie 2005. 
Atribuirea acestor certificate de 
contabilizare de transfer unor persoane se 
face printr-o procedură transparentă și 
lipsită de discriminări.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
garanții de origine către persoane din alte 
state membre în cazul în care, în lipsa 
unui astfel de sistem, transferul de 
garanții de origine ar putea să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatul (1) sau de a se asigura că 
ponderea de energie din surse 
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regenerabile este egală sau mai mare 
decât traiectoria orientativă din anexa I 
partea B.
Sistemul autorizării prealabile nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. de

Justificare

Diferența dintre certificatele de contabilizare de transfer  și garanțiile de origine face ca 
sistemul de autorizare prealabilă să fie redundant.

Amendamentul 590
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

eliminat

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.

Or. de

Justificare

Comerțul prin intermediul persoanelor ar submina strategiile naționale de promovare și ar 
crește prețurile de utilizare a energiilor regenerabile.
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Amendamentul 591
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

(3) Statele membre acordă o primă pentru 
transferul garanțiilor de origine de către 
persoane în temeiul primei teze de la 
alineatul (2). Statele membre determină în 
fiecare an cuantumul primei pentru 
garanțiile de origine pentru persoane, în 
funcție de evoluția dezvoltării în domeniul 
energiilor regenerabile. În acest scop, ele 
urmează cadrul care urmează să fie 
stabilit de Comisie și fixează prima 
degresiv. Prima variază în funcție de 
sursa de energie înregistrată în garanția 
de origine în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2) litera (a).

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.

Or. de

Justificare

Impactul comerțului cu garanții de origine între persoane individuale nu poate fi prevăzut ca 
atare. Experiența nefavorabilă a comerțului cu emisii nu ar trebui să se repete – nici aici nu 
puteau fi prevăzute consecințele, iar sistemul a suferit consecințe nedorite, cum ar fi 
generarea de profituri excepționale.

Amendamentul 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile (3) Prin derogare de la prevederile 
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adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, 
cu condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în 
instalații care au fost date în exploatare 
după intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

articolului 7 alineatul (4), înainte de 
darea în exploatare a unei instalații care 
produce energie din surse regenerabile, 
statele membre pot încheia acorduri cu 
alte state membre sau cu viitorii operatori 
ai instalației în cauză pentru ca 
certificatele de contabilizare de transfer 
ale instalației  să fie transferate către 
statul membru sau către operator imediat 
după emiterea unei garanții. Asemenea 
acorduri pot fi limitate în timp.

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de 
origine sau poate fi independent de orice 
astfel de transfer.

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să poată obține certificatele de contabilizare de transfer prin 
acorduri cu alte state membre sau operatori de instalații.

Amendamentul 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date 
în exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție limitează piața de divulgare. Este foarte posibilă în schimb 
comercializarea fizică a electricității verzi. Această comercializare fizică poate crea congestii 
inutile în rețea și poate denatura piața electricității.

Amendamentul 594
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date 
în exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite.

Or. it

Justificare

Constrângerile impuse transferurilor între persoane amenință să limiteze măsura în care 
comerțul poate contribui la îndeplinirea obiectivelor naționale. Mai mult, prevederile de 
acest tip nu par a fi compatibile cu textul directivei, care permite schimbul între state al 
garanțiilor de origine care provin de la instalațiile existente. Sistemul de autorizare 
prealabilă pare a fi doar o chestiune de opțiune, dat fiind faptul că Comisia nu poate 
respinge adoptarea unui astfel de sistem.

Amendamentul 595
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
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origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date 
în exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite.

Or. sl

Amendamentul 596
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date 
în exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) Prin derogare de la dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2), 
garanțiile de origine pot fi transferate fără 
restricții între persoane din state membre 
diferite, dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(a) acestea nu sunt folosite pentru a 
îndeplini obiectivele naționale din 
prezenta directivă sau 
(b) provin de la instalații care nu 
beneficiază și nu au beneficiat de niciun 
ajutor și care au fost date în exploatare 
după 1 ianuarie 2005.

Or. de

Justificare

Garanțiile de origine care pot fi utilizate în vederea îndeplinirii obiectivelor naționale ar 
trebui, ca principiu, să facă obiectul unei comercializări numai de către statele membre, cu 
condiția ca instalațiile implicate să nu fie instalații noi care nu primesc niciun fel de ajutor. 
În caz contrar, instalațiile finanțate în mod privat ar aduce statelor beneficii sau venituri care 
nu ar fi niciodată compensate (venit pozitiv extern), reprezentând prin urmare un caz clasic 
de eșec al pieței care ar constitui o barieră imensă în calea activităților de investiții 
privitoare la proiecte care se află aproape de atingerea profitabilității economice (cum ar fi, 
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de exemplu, energia hidraulică sau eoliană).

Amendamentul 597
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul alineatului (2),
garanțiile de origine pot fi transferate între 
persoane din state membre diferite, cu 
condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în instalații 
care au fost date în exploatare după intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

(3) Garanțiile de origine pot fi transferate 
între persoane din state membre diferite, cu 
condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în instalații 
care au fost date în exploatare după intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

Or. nl

Justificare

Nu este logic ca, pe o piață europeană internă a gazului și a energiei electrice, să se permită 
ca statele membre să impună restricții privind transferul garanțiilor de origine între statele 
membre. Mai mult, asemenea restricții nu sunt compatibile cu cel de-al treilea pachet privind 
energia care urmărește chiar promovarea schimburilor transfrontaliere în domeniul energiei.

Amendamentul 598
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) În conformitate cu acordurile bilaterale 
sau multilaterale dintre state membre, 
garanțiile de origine pot fi transferate între 
persoane din respectivele state membre, cu 
condiția să fi fost emise pentru energie 
produsă din surse regenerabile în instalații 
care au fost date în exploatare după intrarea 
în vigoare a prezentei directive.
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Or. en

Justificare

Scutirile în baza articolului 9 alineatul (2) sunt insuficiente și în mare parte inaplicabile. Prin 
urmare, articolul 9 alineatul (2) ar trebui anulat, iar articolul 9 alineatul (3) modificat în 
consecință.

Amendamentul 599
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive sau să fi fost emise 
pentru o unitate de energie produsă din 
biomasă.

Or. en

Justificare

În cazul energiei produse din biomasă, ar fi justificată și autorizarea instalațiilor existente să 
transfere garanții de origine. Atât instalațiile bazate pe biomasă existente, cât și cele noi sunt 
în competiție pentru aceleași surse de combustibili, iar prezenta propunere ar conduce la 
distorsionarea pieței respective: instalațiile actuale ar putea recurge la combustibili fosili în 
cazul în care nu ar putea concura la același nivel cu instalațiile noi în vederea obținerii de 
combustibili.
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Amendamentul 600
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive. 

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
prezentei directive sau să fi fost emise 
pentru o unitate de energie produsă din 
biomasă.

Or. en

Justificare

Producătorii ar trebui să aibă dreptul de a transfera altor state membre garanțiile de origine 
emise pentru toate tipurile de energie rezultată din bioenergie. Disponibilitatea biomasei 
pune probleme, iar instalațiile noi și cele deja existente se află în competiție în vederea 
obținerii de combustibili. Din punct de vedere al concurenței, tratarea diferită a instalațiilor 
noi sau deja existente ar fi dăunătoare. În acest caz, instalațiile existente ar putea ajunge să 
folosească combustibili fosili în loc de bioenergie deoarece noile instalații ar putea plăti un 
preț mai mare pentru bioenergie.

Amendamentul 601
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 

(3) În conformitate cu dispozițiile adoptate 
în temeiul alineatului (2), garanțiile de 
origine pot fi transferate între persoane din 
state membre diferite, cu condiția să fi fost 
emise pentru energie produsă din surse 
regenerabile în instalații care au fost date în 
exploatare după intrarea în vigoare a 



AM\730537RO.doc 63/131 PE409.384v01-00

RO

prezentei directive. prezentei directive sau să fi fost emise 
pentru o unitate de energie produsă din 
biomasă.

Or. en

Justificare

Producătorii ar trebui să aibă dreptul de a transfera altor state membre garanțiile de origine 
emise pentru toate tipurile de energie rezultată din bioenergie. Din punct de vedere al 
concurenței, tratarea diferită a instalațiilor noi sau deja existente ar fi dăunătoare.

Amendamentul 602
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest transfer poate însoți transferul de 
energie la care se referă garanția de origine 
sau poate fi independent de orice astfel de 
transfer.

În ceea ce privește data dării în 
exploatare, este decisivă data la care 
instalația folosește pentru prima dată 
surse de energie regenerabile. Acest 
transfer poate însoți transferul de energie la 
care se referă garanția de origine sau poate 
fi independent de orice astfel de transfer.

Or. de

Justificare

Trecerea de la centralele electrice pe bază de combustilibili fosili la cele bazate pe energii 
regenerabile ar contribui la creșterea producției de electricitate pe bază de energii 
regenerabile, același efect având și crearea unor noi instalații sau extinderea celor deja 
existente. În special, trecerea instalațiilor la utilizarea combinată a combustibililor fosili și a 
celor biogeni, precum și creșterea ponderii biomasei, reprezintă un potențial important.
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Amendamentul 603
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide dacă să 
comercializeze garanțiile de origine 
pentru electricitatea, încălzirea și răcirea 
produse din surse de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Garanțiile de origine trebuie să fie opționale pentru statele membre în vederea asigurării 
îndeplinirii obiectivelor. Întreprinderile nu ar trebui să aibă posibilitatea de a comercializa 
garanții de origine dacă statul membru nu și-a atins obiectivele intermediare.

Amendamentul 604
Gabriele Albertini

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

eliminat

Comisia publică informațiile respective.

Or. it

Justificare

Constrângerile impuse transferurilor între persoane amenință să limiteze măsura în care 
comerțul poate contribui la îndeplinirea obiectivelor naționale. Mai mult, prevederile de 
acest tip nu par a fi compatibile cu textul directivei, care permite schimbul între state al 
garanțiilor de origine care provin de la instalațiile existente. Sistemul de autorizare 



AM\730537RO.doc 65/131 PE409.384v01-00

RO

prealabilă pare a fi doar o chestiune de opțiune, dat fiind faptul că Comisia nu poate 
respinge adoptarea unui astfel de sistem.

Amendamentul 605
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

eliminat

Comisia publică informațiile respective.

Or. de

Justificare

Comerțul prin intermediul persoanelor ar submina strategiile naționale de promovare și ar 
crește prețurile de utilizare a energiilor regenerabile.

Amendamentul 606
Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia.

eliminat

Comisia publică informațiile respective.

Or. nl
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Justificare

Nu este logic ca, pe o piață europeană internă a gazului și a energiei electrice, să se permită 
ca statele membre să impună restricții privind transferul garanțiilor de origine între statele 
membre. Mai mult, asemenea restricții nu sunt compatibile cu cel de-al treilea pachet privind 
energia care urmărește chiar promovarea schimburilor transfrontaliere în domeniul energiei.

Amendamentul 607
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

eliminat

Comisia publică informațiile respective.

Or. en

Justificare

Scutirile în baza articolului 9 alineatul (2) sunt insuficiente și în mare parte inaplicabile. Prin 
urmare, articolul 9 alineatul (2) ar trebui anulat, iar articolul 9 alineatul (3) modificat în 
consecință.

Amendamentul 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. 

eliminat
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Comisia publică informațiile respective.

Or. de

Justificare

Diferența dintre certificatele de contabilizare de transfer  și garanțiile de origine face ca 
sistemul de autorizare prealabilă să fie redundant.

Amendamentul 609
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia.

(4) Cheltuielile aferente extinderii rețelei 
în vederea preluării și transferării de 
energii regenerabile sunt suportate de 
operatorul rețelei.

Comisia publică informațiile respective. Eventualele costuri rezultate ca urmare a 
pregătirii asociate variațiilor în 
alimentare în vederea transmiterii mai 
departe către consumatorul final sunt 
suportate de operatorul rețelei. Operatorii 
calculează costurile rezultate și efectuează 
între ei o compensare la scară europeană.

Or. de

Justificare

Impactul comerțului cu garanții de origine între persoane individuale nu poate fi prevăzut ca 
atare. Experiența nefavorabilă a comerțului cu emisii nu ar trebui să se repete – nici aici nu 
puteau fi prevăzute consecințele, iar sistemul a suferit consecințe nedorite, cum ar fi 
generarea de profituri excepționale.
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Amendamentul 610
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia.

(4) Statele membre notifică Comisiei orice 
sistem de autorizare prealabilă pe care 
intenționează să îl mențină în vigoare în 
temeiul alineatului (2), precum și orice 
modificare adusă acestuia. Comisia 
respinge sistemele de autorizare 
prealabilă în cazul în care acestea 
reprezintă un obstacol în calea pieței 
interne sau denaturează concurența.

Or. en

Amendamentul 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în 
funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de garanții de origine între 
statele membre și costurile și beneficiile 
acestui transfer. După caz, Comisia 
prezintă propuneri Parlamentului European 
și Consiliului.

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în 
funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
transferul de certificate de contabilizare de 
transfer între statele membre și costurile și 
beneficiile acestui transfer. După caz, 
Comisia prezintă propuneri Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. de

Justificare

Certificatele de contabilizare de transfer sunt menite să furnizeze dovezi din partea statelor 
membre privind ponderea energiilor regenerabile, în timp ce rolul garanțiilor de origine este 
acela de a furniza dovezi din partea producătorilor, furnizorilor și consumatorilor de energie.
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Amendamentul 612
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
(1) Certificatele comercializabile pentru 
biocombustibili pot fi transferate între 
statele membre cu condiția să fi fost emise 
pentru biocombustibili furnizați pe o piață 
comunitară în vederea consumului în 
domeniul transportului.
(2) Statele membre garantează că 
organismul competent înregistrează în 
mod corespunzător aceste transferuri, în 
conformitate cu articolul 7.

Or. en

Justificare

Sistemul garanțiilor de origine ar trebui extins pentru a include biocombustibilii într-un 
sistem separat de certificate comercializabile, în vederea furnizării unei mai mari flexibilități 
în îndeplinirea obiectivelor privind biocombustibilii și a evitării deplasărilor fizice inutile de 
biocombustibili. Sistemul propus se va alinia măsurilor reglementative de sprijin actuale ale 
statelor membre privind biocombustibilii, cum ar fi obligațiile referitoare la biocombustibili, 
consolidând și făcând posibilă armonizarea regimurilor existente de certificate 
comercializabile din domeniul biocombustibililor care sunt deja prezente în majoritatea 
statelor membre ale UE.

Amendamentul 613
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
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Efectele anulării garanțiilor de origine
Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:
(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis 
garanția de origine; precum și
(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care 
a anulat garanția de origine.

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile de îndeplinirea obiectivelor lor naționale obligatorii. 
Progresul surselor de energie regenerabile în Europa se datorează în cea mai mare parte 
sistemelor naționale de sprijin bine concepute și unei administrații funcționale. În prezenta 
directivă, statele membre au libertatea de a alege sectorul în care doresc să facă cele mai 
mari progrese. În consecință, un mecanism suplimentar de flexibilitate nu este necesar. 
Garanțiile de origine ar trebui să rămână prin urmare astfel cum au fost definite în Directiva 
2001/77/CE pentru divulgarea originii electricității.
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Amendamentul 614
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele anulării garanțiilor de origine Respectarea în comun a obiectivelor
Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

(1) Două sau mai multe state membre pot 
decide să-și îmbine obiectivele și să 
instituie sisteme comune de sprijin pentru 
a-și realiza în comun obiectivele.

(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis 
garanția de origine; precum și

(2) Dacă două sau mai multe state 
membre decid, din proprie inițiativă, să 
urmărească în comun obiectivele stabilite 
la articolul 3, obiectivele se calculează, 
pentru grupul de state membre implicate, 
ca o medie a obiectivelor minime 
intermediare și globale ale fiecărui stat 
membru în conformitate cu anexa I 
părțile A și B. Aceste obiective se 
ponderează cu consumul final de energie 
anticipat pentru fiecare stat membru 
implicat în fiecare an până în 2020.

(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care 
a anulat garanția de origine. 

Or. en

Justificare

Propunerea originală privind comercializarea garanțiilor este prea birocratică și ar fi în 
dezavantajul țărilor care aplică un sistem de sprijin fix pentru resursele regenerabile. Ar 
putea duce la temeri că punerea sa în aplicare ar putea contraveni legislației europene. Noua 
propunere are același obiectiv ca și propunerea originală a Comisiei privind comercializarea 
garanțiilor de origine, și anume permite transferul flexibil de obiective între statele membre, 
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dar, în același timp, nu pune în pericol sistemele de sprijin naționale și permite statelor 
membre să monitorizeze îndeplinirea propriilor obiective.

Amendamentul 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele anulării garanțiilor de origine Respectarea în comun a obiectivelor și 
sistemele comune de sprijin

Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

(1) Două sau mai multe state membre pot 
decide să-și îmbine obiectivele și să 
instituie sisteme comune de sprijin pentru 
a-și realiza în comun obiectivele.

(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis 
garanția de origine; precum și

(2) Dacă două sau mai multe state 
membre decid, din proprie inițiativă, să 
urmărească în comun obiectivele stabilite 
la articolul 3, obiectivele se calculează, 
pentru grupul de state membre implicate, 
ca o medie a obiectivelor minime 
intermediare și globale ale fiecărui stat 
membru în conformitate cu anexa I 
părțile A și B. Aceste obiective se 
ponderează cu consumul final de energie 
anticipat pentru fiecare stat membru 
implicat în fiecare an până în 2020.

(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care 
a anulat garanția de origine. 

Or. en
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Amendamentul 616
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele anulării garanțiilor de origine Respectarea în comun a obiectivelor
Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

Două sau mai multe state membre pot 
decide să-și îmbine obiectivele și să 
instituie sisteme comune de sprijin pentru 
a-și realiza în comun obiectivele.

(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis 
garanția de origine; precum și

Dacă două sau mai multe state membre 
decid, din proprie inițiativă, să 
urmărească în comun obiectivele stabilite 
la articolul 3, obiectivele se calculează, 
pentru grupul de state membre implicate, 
ca o medie a obiectivelor minime 
intermediare și globale ale fiecărui stat 
membru în conformitate cu anexa I 
părțile A și B. Aceste obiective se 
ponderează cu consumul final de energie 
anticipat pentru fiecare stat membru 
implicat în fiecare an până în 2020.

(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care 
a anulat garanția de origine. 

Or. en

Justificare

Acest fapt permite statelor membre combinarea obiectivelor și îndeplinirea în comun a 
acestora, inclusiv crearea de sisteme comune de sprijin. Rămâne de determinat formula prin 
care obiectivele în comun ar trebui calculate.
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Amendamentul 617
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele anulării garanțiilor de origine Efectele proiectelor între statele membre
Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

(1) În termen de 3 luni de la sfârșitului 
fiecărui an care se încadrează în perioada 
prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera 
(d), statul membru care a realizat o 
notificare în temeiul articolului 7 
transmite un certificat în care se declară:

(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis 
garanția de origine; precum și

(a) cantitatea totală de electricitate, de 
încălzire sau răcire produsă în cursul 
anului, din surse de energie regenerabile, 
de instalația care a făcut obiectul 
notificării realizate în temeiul articolului 
7, precum și

(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care 
a anulat garanția de origine. 

(b) cantitatea de electricitate, de încălzire 
sau răcire produsă în cursul anului, din 
surse de energie regenerabile, de 
instalația respectivă, care contribuie la 
realizarea obiectivelor naționale ale altui 
stat membru în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în notificare. 

(2) Statul membru trimite certificatul 
statului membru în favoarea căruia a fost 
făcută notificarea. 
(3) În scopul măsurării respectării 
cerințelor prezentei directive în ceea ce 
privește obiectivele naționale, cantitatea 
de electricitate, de încălzire sau răcire din 
surse de energie regenerabile certificată 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) 
este:
(a) scăzută din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
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cerințelor de către statul membru care a 
transmis certificatul în temeiul alineatului 
(1), precum și
(b) adăugată la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării 
cerințelor de către statul membru care a 
primit certificatul, în conformitate cu 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acțiunea comună la nivel bilateral și multilateral între statele membre este cea mai potrivită 
modalitate de asigurare a îndeplinirii eficiente a obiectivelor naționale privind energia 
regenerabilă, fără a submina sistemele de sprijin existente.

Amendamentul 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un organism competent 
anulează o garanție de origine pe care nu 
a emis-o el însuși, în scopul măsurării 
respectării cerințelor prezentei directive în 
ceea ce privește obiectivele naționale, o 
cantitate echivalentă de energie din surse 
regenerabile:

În scopul măsurării respectării cerințelor 
prezentei directive în ceea ce privește 
obiectivele naționale, în anul generării:

(a) se scade din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 
producere a energiei specificate în 
garanția de origine, pentru măsurarea 
respectării de către statul membru al 
organismului competent care a emis
garanția de origine; și

(a) cantitatea de energie din surse 
regenerabile pentru care organismul 
competent de la articolul 7 a emis un 
certificat de contabilizare de transfer se 
scade din cantitatea de energie din surse 
regenerabile; și

(b) se adaugă la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare, în raport cu anul de 

(b) cantitatea de energie din surse 
regenerabile pentru care organismul 
competent de la articolul 7 a anulat un 
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producere a energiei specificate în 
garanția de origine, în vederea măsurării 
gradului de conformare de către statul 
membru al organismului competent care a 
anulat garanția de origine.

certificat de transfer se adună la 
cantitatea de energie din surse 
regenerabile.

Or. de

Justificare

Simplifică și clarifică calculele privind îndeplinirea obiectivelor statelor membre.

Amendamentul 619
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Transferuri statistice  între statele 

membre
(1) Un Stat membru în care ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau depășește valoarea stabilită în 
traiectoria obligatorie din anexa I partea 
B în decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente, poate conveni asupra unui 
transfer statistic astfel încât o cantitate 
determinată de energie din surse 
regenerabile să fie transferată către un alt 
stat membru. Cantitatea transferată este:
(a) scăzută din cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării, 
de către statul membru respectiv, a 
cerințelor articolului 3 privind obiectivele 
naționale, precum și
(b) adăugată la cantitatea de energie din 
surse regenerabile care se ia în 
considerare pentru măsurarea respectării, 
de către alt stat membru, a cerințelor 
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articolului 3 privind obiectivele naționale. 
(2) Chestiunile convenite în temeiul 
alineatului (1) pot fi aplicate pe o 
perioadă mai mare sau egală cu un an. 
Acestea trebuie să fie notificate Comisiei 
cel târziu la 3 luni după sfârșitul primului 
an de aplicare.

Or. en

Justificare

Acțiunea comună la nivel bilateral și multilateral între statele membre este cea mai potrivită 
modalitate de asigurare a îndeplinirii eficiente a obiectivelor naționale privind energia 
regenerabilă, fără a submina sistemele de sprijin existente.

Amendamentul 620
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a

Statele membre garantează faptul că 
atunci când un organism competent 
anulează un certificat comercializabil 
pentru biocombustibili pe care nu l-a emis 
el însuși, o cantitate echivalentă de 
biocombustibili este:
(a) scăzută din registrul prevăzut la 
articolul 7 în statul membru care a emis 
certificatul comercializabil pentru 
biocombustibili, precum și
(b) adăugată la registrul prevăzut la 
articolul 7 în statul membru care a anulat 
certificatul comercializabil pentru 
biocombustibili.

Or. en
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Justificare

Sistemul garanțiilor de origine ar trebui extins pentru a include biocombustibilii într-un 
sistem separat de certificate comercializabile, în vederea furnizării unei mai mari flexibilități 
în îndeplinirea obiectivelor privind biocombustibilii și a evitării deplasărilor fizice inutile de 
biocombustibili. Sistemul propus se va alinia măsurilor reglementative de sprijin actuale ale 
statelor membre privind biocombustibilii, cum ar fi obligațiile referitoare la biocombustibili, 
consolidând și făcând posibilă armonizarea regimurilor existente de certificate 
comercializabile din domeniul biocombustibililor care sunt deja prezente în majoritatea 
statelor membre ale UE.

Amendamentul 621
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
se consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității. 

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 
alineatul (1), al articolului 8 alineatul (2) și 
al articolului 9 alineatele (2) și (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
sau a capacității de funcționare constantă 
a acesteia se consideră ca fiind produse de 
o instalație separată care a fost dată în 
exploatare la data la care a avut loc 
creșterea capacității sau a capacității de 
funcționare constantă. 

Or. de

Justificare

În momentul realizării activităților de optimizare a hidrocentralelor, pot fi îmbunătățite nu 
doar performanțele, ci și capacitatea de funcționare constantă. Un exemplu în acest sens 
constă într-o nouă racordare la o centrală existentă de acumulare. Puterea suplimentară 
rezultată ar trebui recunoscută în directiva privind sursele de energie regenerabile.
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Amendamentul 622
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
se consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității.

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
sau a creșterii ponderii de coincinerare a 
surselor de energie regenerabile se 
consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității.

Or. de

Justificare

Coincinerarea biomasei reprezintă o metodă eficientă de utilizare a combustibililor 
convenționali și de reducere în consecință a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE și a 
dependenței acesteia de energia primară.

Amendamentul 623
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
se consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității.

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității de energie
regenerabilă a unei instalații se consideră 
ca fiind produse de o instalație separată 
care a fost dată în exploatare la data la care 
a avut loc creșterea capacității.
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Or. en

Justificare

Articolul 11 ar trebui modificat pentru a se lua în considerare promovarea bioenergiei în 
cadrul sistemului de garanții de origine. Normele aplicabile noilor instalații, care au devenit 
funcționale după intrarea în vigoare a directivei, ar trebui să fie aplicabile unei creșteri a 
ponderii bioenergiei într-o instalație care utilizează combustibili multipli după intrarea în 
vigoare a directivei. Este important ca directiva să încurajeze utilizarea tot mai mare a 
bioenergiei în instalațiile deja existente.

Amendamentul 624
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 
se consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității.

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității de energie
regenerabilă a unei instalații se consideră 
ca fiind produse de o instalație separată 
care a fost dată în exploatare la data la care 
a avut loc creșterea capacității.

Or. en

Amendamentul 625
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității unei instalații 

În sensul articolului 5 alineatul (9), al 
articolului 6 alineatul (2), al articolului 8 
alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (3), 
unitățile de energie regenerabilă rezultate 
în urma creșterii capacității de energie
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se consideră ca fiind produse de o instalație 
separată care a fost dată în exploatare la 
data la care a avut loc creșterea capacității.

regenerabilă a unei instalații se consideră 
ca fiind produse de o instalație separată 
care a fost dată în exploatare la data la care 
a avut loc creșterea capacității.

Or. en

Justificare

O modalitate de creștere a utilizării de surse de energie regenerabile constă în trecerea în 
ceea ce privește combustibilii de la combustibilii fosili la biomasă. Această trecere ar trebui 
considerată drept o nouă capacitate în contextul garanțiilor de origine.

Amendamentul 626
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Protecția consumatorilor

(1) Statele membre care instituie sisteme 
de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile solicită emiterea unor 
garanții de origine pentru producția de 
energie care beneficiază de sprijin. Statele 
membre precizează, de asemenea, 
modalitatea în care garanțiile de origine 
sunt alocate consumatorilor finali de 
energie sau furnizorilor acestora.
(2) Statele membre solicită furnizorilor 
care vând consumatorilor finali energie 
din surse regenerabile și care comunică 
acest lucru consumatorilor sau 
publicului, făcând referire la beneficiile 
ecologice sau la alte beneficii ale energiei 
din surse regenerabile să garanteze că cel 
puțin o treime din cantitatea de energie 
din surse regenerabile vândută 
consumatorilor finali, prin care se 
depășesc obiectivele din anexa I părțile A 
și B, este disponibilă suplimentar. În acest 



PE409.384v01-00 82/131 AM\730537RO.doc

RO

scop, statele membre solicită respectivilor 
furnizori să prezinte în vederea anulării 
garanții de origine provenite de la 
instalații care au devenit operaționale 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive, garanții care corespund 
ponderii necesare a ofertei adiționale și 
care au fost emise pentru producția de 
energie neluată în considerare pentru 
măsurarea respectării, de către orice stat 
membru, a cerințelor prezentei directive 
privind obiectivele naționale. Statele 
membre fac posibil acest lucru permițând 
instalațiilor să excludă producția proprie 
de energie din cantitatea de energie din 
surse regenerabile din statul membru în 
cauză, în conformitate cu articolul 5, de 
exemplu prin neparticiparea la sisteme de 
sprijin.
Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării respectării 
cerințelor prevăzute la prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Electricitatea „verde” ar trebui să garanteze faptul că consumatorilor le este oferit un 
produs suplimentar, în contextul sistemelor de sprijin naționale deja existente. Acest lucru 
poate fi realizat prin cumpărarea certificatelor de contabilizare de transfer (TAC) în mod 
voluntar.

Amendamentul 627
Reino Paasilinna

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 este eliminat

Or. en
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Justificare

Articolul 12 ar trebui eliminat în totalitate, deoarece punerea în aplicare a acestor dispoziții 
ar avea un impact disproporțional asupra legislației statelor membre privind planificarea 
regională și codul de construcție, precum și asupra procedurilor juridice, având doar un 
impact minimal asupra promovării energiilor regenerabile.

Amendamentul 628
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor pentru 
producția de electricitate, încălzire sau
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționate și necesare. 

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor și 
infrastructurilor conexe ale rețelei de 
transport și distribuție pentru producția de 
electricitate, încălzire sau răcire din surse 
regenerabile, precum și procesului de 
transformare a biomasei în biocombustibili 
sau alte produse energetice, sunt 
proporționale și necesare. 

Or. en

Justificare

Părțile interesate sunt în special preocupate în legătură cu chestiunea construcțiilor și a 
autorizațiilor de construcție și a permiselor de transmitere și distribuție a proiectelor de 
infrastructură. Necesitatea unor rețele și interconectori mai puternici solicită raționalizarea 
și îmbunătățirea procesului de autorizare.
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Amendamentul 629
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor pentru 
producția de electricitate, încălzire sau 
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționate și necesare. 

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor și 
infrastructurilor conexe de rețea pentru 
producția de electricitate, încălzire sau 
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționale și necesare. 

Or. sl

Amendamentul 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor pentru 
producția de electricitate, încălzire sau 
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționate și necesare.

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică liniilor de transport 
și distribuție, centralelor pentru producția 
de electricitate, încălzire sau răcire din 
surse regenerabile, precum și procesului de 
transformare a biomasei în biocombustibili 
sau alte produse energetice, sunt 
proporționale și necesare.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea surselor de energie regenerabile va spori necesitatea unor rețele și 



AM\730537RO.doc 85/131 PE409.384v01-00

RO

interconectori mai puternici. Pentru ca operatorii de sistem de transport (OST) să poată 
onora această cerere este important ca autoritățile să accelereze și să îmbunătățească 
procesul de autorizare.

Amendamentul 631
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor pentru 
producția de electricitate, încălzire sau 
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționate și necesare.

(1) Statele membre se asigură că orice 
norme naționale referitoare la procedurile 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe care se aplică centralelor și 
infrastructurilor conexe de rețea pentru 
producția de electricitate, încălzire sau 
răcire din surse regenerabile, precum și 
procesului de transformare a biomasei în 
biocombustibili sau alte produse 
energetice, sunt proporționale și necesare.

Or. en

Justificare

Ar fi indicat să se clarifice faptul că acorduri proporționale și necesare trebuie puse în 
practică pentru rețele, precum și pentru producerea de energii regenerabile.

Amendamentul 632
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură, în special, că: Statele membre pot garanta, atunci când 
este cazul, că:

Or. en
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Justificare

Piața nordică de electricitate se bazează pe principii de piață. În consecință, accesul prioritar 
este imposibil, întrucât totul se bazează pe contracte comerciale voluntare.

Amendamentul 633
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) responsabilitățile fiecăruia dintre 
organismele administrative naționale, 
regionale și locale privind procedurile de 
autorizare, certificare și acordare de licențe 
sunt clar definite, cu termene precise 
pentru aprobarea cererilor de planificare și 
construcție;

(a) responsabilitățile fiecăruia dintre 
organismele administrative naționale, 
regionale și locale privind procedurile de 
autorizare, certificare și acordare de licențe 
sunt clar definite, inclusiv în ceea ce 
privește amenajarea teritoriului, cu 
termene scurte și precise pentru aprobarea 
cererilor de planificare și construcție, iar 
structurile administrative au rol de 
„ghișeu unic” pentru solicitanți;

Or. en

Justificare

Este important ca aplicanții, investitorii și creatorii proiectelor de energie regenerabilă să nu 
fie descurajați de proceduri interminabile și complicate din state membre. Procesele 
administrative privind autorizațiile și permisele de construcție, inclusiv amenajarea 
teritoriului, ar trebui accelerate, iar transparența lor ar trebui îmbunătățită.

Amendamentul 634
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 –litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele care reglementează 
autorizarea, certificarea și acordarea de 
licențe sunt obiective, transparente și 

(c) normele care reglementează 
autorizarea, certificarea și acordarea de 
licențe, precum și punerea lor în aplicare,
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nediscriminatorii și țin pe deplin seama de 
particularitățile fiecăreia dintre tehnologiile 
care utilizează surse de energie 
regenerabile; 

sunt obiective, transparente,
nediscriminatorii, proporționale și 
necesare și țin pe deplin seama de 
particularitățile fiecăreia dintre tehnologiile 
care utilizează surse de energie 
regenerabile; normele care se aplică 
activităților poluante, cum ar fi cele 
prevăzute în Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării (versiune 
codificată)1 (directiva PCIP), nu sunt 
adecvate pentru instalațiile de energie 
regenerabilă care nu produc deșeuri 
poluante pe durata ciclului lor de viață și 
nu se aplică acestor instalații.
___________________________

1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

Or. en

Justificare

Orice abuz sau povară artificial creată pentru proiectele de energie regenerabilă, cum ar fi 
de exemplu un tratament nejustificat similar celui aplicat proiectelor cu un înalt risc pentru 
sănătate, este de neacceptat. Administrația responsabilă cu autorizarea, certificarea și 
licențierea trebuie să fie obiectivă, transparentă, nediscriminatorie și proporțională în 
momentul examinării unor proiecte specifice.

Amendamentul 635
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) este prevăzută aprobarea automată a 
cererilor de planificare și autorizare 
pentru instalațiile de energie regenerabilă 
în cazul în care organismul de autorizare 
nu a răspuns în termenul stabilit;

Or. en
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Amendamentul 636
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) se instituie un singur organism 
administrativ pentru prelucrarea cererilor 
de autorizare, certificare și acordare de 
licențe pentru instalațiile de energie 
regenerabilă și pentru acordarea de 
asistență solicitanților;

Or. en

Amendamentul 637
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) există orientări clare pentru 
dezvoltarea unor proiecte privind energia 
regenerabilă în zone desemnate în temeiul 
legislației comunitare în domeniul 
mediului;

Or. en

Justificare

Întrucât legislația UE de mediu (de exemplu Directiva privind habitatul, Directiva privind 
păsările) a fost utilizată în mod abuziv în mai multe ocazii cu scopul de a contracara unele 
proiecte importante de producere a energiei regenerabile, trebuie să se specifice faptul că 
evaluările impactului asupra mediului trebuie să țină seama de potențialul acestor proiecte 
de îndeplinire a obiectivelor europene obligatorii privind schimbările climatice și energiile 
regenerabile.
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Amendamentul 638
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se stabilesc termene, după expirarea 
cărora autorizațiile necesare pentru 
construirea și exploatarea instalațiilor 
care utilizează energie din surse 
regenerabile sunt considerate ca fiind 
acordate în mod automat în cazul în care 
nu au fost refuzate în mod expres de 
autoritățile competente;

Or. it

Justificare

Un acord tacit este esențial, întrucât acesta favorizează încrederea în rândurile investitorilor 
din domeniul surselor de energie regenerabile; acțiunile necesare nu ar trebui lăsate la 
discreția statelor membre.

Amendamentul 639
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) taxele administrative plătite de 
consumatori, urbaniști, arhitecți, 
constructori și instalatori și furnizori de 
echipamente și sisteme sunt transparente și 
sunt stabilite în funcție de costuri;

(e) taxele administrative plătite de 
consumatori, urbaniști, arhitecți, 
constructori și instalatori și furnizori de 
echipamente și sisteme sunt transparente și 
sunt stabilite în funcție de costuri și nu 
constituie o formă de impozitare ascunsă 
a resurselor;

Or. en
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Justificare

Astfel cum a stabilit Parlamentul European în cadrul raportului INI al deputatei Mechtild 
Rothe privind încălzirea și răcirea prin intermediul surselor regenerabile de energie 
(2005/2122(INI)).

Amendamentul 640
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puțin împovărătoare; precum 
și

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri de autorizare mai puțin 
împovărătoare și mai simple; precum și

Or. en

Amendamentul 641
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puțin împovărătoare; 
precum și

(f) pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri simplificate; precum și

Or. it

Justificare

Procedurile de autorizare trebuie optimizate, în special în ceea ce privește instalațiile de 
dimensiuni reduse.
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Amendamentul 642
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) există măsuri de reglementare și 
avantaje fiscale adecvate pentru a 
promova cel mai rentabil mod de utilizare 
a sistemelor de energie regenerabilă și a 
rețelelor conexe de încălzire și răcire;

Or. en

Justificare

Este foarte important ca statele membre să pună la dispoziția organismelor administrative 
locale un cadru de reglementare și fiscal (planificare urbană, măsuri de dezvoltare urbană 
etc.) favorabil celor mai rentabile surse și opțiuni de furnizare, în vederea dezvoltării 
încălzirii și răcirii urbane.

Amendamentul 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificațiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele și sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a 
putea beneficia de sistemele de sprijin. În 
cazul în care există standarde europene, 
inclusiv etichete ecologice, etichete 
energetice și alte sisteme de referințe 
tehnice stabilite de organismele de 
standardizare europene, specificațiile 
tehnice menționate anterior se exprimă în 
raport cu aceste standarde. Specificațiile 
tehnice în cauză nu prescriu unde trebuie 
certificate echipamentele și sistemele.

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificațiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele și sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a fi 
conectate la rețea și a putea beneficia de 
sistemele de sprijin. În cazul în care există 
standarde europene, inclusiv etichete 
ecologice, etichete energetice și alte 
sisteme de referințe tehnice stabilite de 
organismele de standardizare europene, 
specificațiile tehnice menționate anterior se 
exprimă în raport cu aceste standarde. 
Specificațiile tehnice în cauză nu prescriu
unde trebuie certificate echipamentele și 
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sistemele.

Or. en

Justificare

Pentru ca OST să poată garanta siguranța și conformitatea sistemelor de energie, instalațiile 
care doresc să fie conectate la rețea trebuie să respecte codurile rețelei.

Amendamentul 644
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificațiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele și sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a 
putea beneficia de sistemele de sprijin. În 
cazul în care există standarde europene, 
inclusiv etichete ecologice, etichete 
energetice și alte sisteme de referințe 
tehnice stabilite de organismele de 
standardizare europene, specificațiile 
tehnice menționate anterior se exprimă în 
raport cu aceste standarde. Specificațiile 
tehnice în cauză nu prescriu unde trebuie 
certificate echipamentele și sistemele.

(2) Statele membre definesc în mod clar 
specificațiile tehnice care trebuie respectate 
de echipamentele și sistemele care 
utilizează energie regenerabilă pentru a fi 
conectate la rețea și a putea beneficia de 
sistemele de sprijin. În cazul în care există 
standarde europene, inclusiv etichete 
ecologice, etichete energetice și alte 
sisteme de referințe tehnice stabilite de 
organismele de standardizare europene, 
specificațiile tehnice menționate anterior se 
exprimă în raport cu aceste standarde. 
Specificațiile tehnice în cauză nu prescriu 
unde trebuie certificate echipamentele și 
sistemele.

Or. en

Justificare

Pentru ca operatorii sistemelor de transport să poată garanta siguranța și conformitatea 
rețelei, instalațiile de producție a energiei din surse regenerabile trebuie să respecte codurile 
rețelei.
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Amendamentul 645
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să ia în 
considerare posibilitatea instalării de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate din surse regenerabile și de 
încălzire și răcire urbană la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să 
asigure instalarea de echipamente și 
sisteme care permit combinarea optimă a 
surselor de energie regenerabile și a 
tehnologiilor cu eficiență ridicată folosite 
pentru încălzire, răcire și electricitate și 
pentru încălzire și răcire urbană la 
planificarea, proiectarea, construirea și 
renovarea zonelor industriale sau 
rezidențiale.

Or. en

Justificare

Politicile ar trebui definite mai degrabă în termeni de obligații bazate pe rezultate decât în 
termenii de mijloace. Acest lucru solicită, în consecință, o combinație optimă între sursele de 
energie regenerabile și tehnologiile performante, mai degrabă decât una dintre cele două 
opțiuni. Mai mult, pentru o anumită clădire, sursele de energie regenerabile disponibile la 
nivel local pot lipsi. Eficiența energiei este esențială în atingerea obiectivelor pentru 2020. 
Aceasta este cu atât mai necesară în cazul clădirilor, deoarece acestea oferă un potențial de 
eficiență energetică semnificativ.

Amendamentul 646
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să ia în 
considerare posibilitatea instalării de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate din surse regenerabile și de 
încălzire și răcire urbană la planificarea, 

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să 
asigure instalarea de echipamente și 
sisteme care permit combinarea optimă a 
surselor de energie regenerabile și a 
tehnologiilor cu eficiență ridicată folosite 
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proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

pentru încălzire, răcire și electricitate și 
pentru încălzire și răcire urbană la 
planificarea, proiectarea, construirea și 
renovarea zonelor industriale sau 
rezidențiale.

Or. en

Justificare

Politicile ar trebui definite mai degrabă în termeni de obligații bazate pe rezultate decât în 
termenii de mijloace. Acest lucru solicită, în consecință, o combinație optimă între sursele de 
energie regenerabile și tehnologiile performante, mai degrabă decât una dintre cele două 
opțiuni. Mai mult, pentru o anumită clădire, sursele de energie regenerabile disponibile la 
nivel local pot lipsi. Eficiența energiei este esențială în atingerea obiectivelor pentru 2020. 
Aceasta este cu atât mai necesară în cazul clădirilor, deoarece acestea oferă un potențial de 
eficiență energetică semnificativ.

Amendamentul 647
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să ia în 
considerare posibilitatea instalării de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate din surse regenerabile și de 
încălzire și răcire urbană la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să ia în 
considerare posibilitatea instalării de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate din surse regenerabile și de 
încălzire și răcire urbană bazate pe 
cogenerare la planificarea, proiectarea, 
construirea și renovarea zonelor industriale 
sau rezidențiale.

Or. fr

Justificare

Biomasa este o resursă limitată, iar statele membre trebuie să încurajeze utilizarea biomasei 
în instalațiile de înaltă performanță. Instalațiile de cogenerare permit atingerea unor 
randamente ridicate, de la 75% la 90%, în funcție de aplicații. Producerea de electricitate pe 
bază de biomasă prezintă randamente electrice foarte scăzute; în consecință, statele membre 
trebuie să se asigure că sistemele de sprijin nu favorizează doar producerea de electricitate, 
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ceea ce ar însemna irosirea unei resurse rare.

Amendamentul 648
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să ia în 
considerare posibilitatea instalării de 
echipamente și sisteme de încălzire, răcire 
și electricitate din surse regenerabile și de 
încălzire și răcire urbană la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 
zonelor industriale sau rezidențiale.

(3) Statele membre solicită organismelor 
administrative locale și regionale să 
asigure instalarea de echipamente și 
sisteme de încălzire, răcire și electricitate 
din surse regenerabile și de încălzire și 
răcire urbană la planificarea, proiectarea, 
construirea și renovarea zonelor industriale 
sau rezidențiale.

Statele membre încurajează îndeosebi 
organismele administrative locale și 
regionale să includă încălzirea și răcirea 
din surse de energie regenerabile în 
planificarea infrastructurii orașelor cu 
peste 50 000 de locuitori.

Or. en

Justificare

Parlamentul European, în rezoluția sa privind încălzirea și răcirea (14 februarie 2006), a 
menționat că utilizarea căldurii reziduale rezultate în urma proceselor de producere a 
electricității sau a celor industriale și răcirea gratuită contribuie la scăderea cererii de 
energie convențională și că statele membre ar trebui să identifice potențialul de utilizare a 
acestor resurse.
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Amendamentul 649
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice sprijin financiar pentru 
construcția, reconstrucția și renovarea 
infrastructurii, a clădirilor publice și 
industriale sau a locuințelor ar trebui să 
fie legat de promovarea reducerii 
consumului de energie și/sau de utilizarea 
de energie din surse regenerabile.

Or. en

Justificare

Orice sprijin financiar trebuie să respecte criteriile de durabilitate.

Amendamentul 650
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
impun utilizarea nivelurilor minime de 
energie din surse regenerabile în cazul 
clădirilor noi sau renovate. Orice scutire 
de la aceste niveluri minime este 
transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la:

eliminat

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau
(b) restricțiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile.

Or. cs
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Justificare

Alineatele (4) și (5) nu se încadrează în mod logic în structura textului, formulările sunt prea 
stricte, iar aplicarea lor poate chiar compromite punerea în aplicare a directivei privind 
performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 651
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
impun utilizarea nivelurilor minime de 
energie din surse regenerabile în cazul 
clădirilor noi sau renovate. Orice scutire 
de la aceste niveluri minime este 
transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la:

eliminat

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 
(b) restricțiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile. 

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să hotărască măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor cu 
caracter obligatoriu. Fiecare stat membru dispune de posibilități și condiții diferite care pot 
fi gestionate la nivel național.
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Amendamentul 652
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie 
din surse regenerabile în cazul clădirilor 
noi sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre prevăd 
standarde minime pentru eficiența 
energetică bazate pe consumul primar de 
energie în cazul clădirilor noi sau renovate, 
permițând astfel combinarea optimă a 
surselor de energie regenerabile și a 
tehnologiilor cu eficiență ridicată.

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 
(b) restricțiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile. 

Or. en

Justificare

Politicile ar trebui definite mai degrabă în termeni de obligații bazate pe rezultate decât în 
termenii de mijloace. Acest lucru solicită, în consecință, o combinație optimă între sursele de 
energie regenerabile și tehnologiile performante, mai degrabă decât una dintre cele două 
opțiuni. Mai mult, pentru o anumită clădire, sursele de energie regenerabile disponibile la 
nivel local pot lipsi. Eficiența energiei este esențială în atingerea obiectivelor pentru 2020. 
Aceasta este cu atât mai necesară în cazul clădirilor, deoarece acestea oferă un potențial de 
eficiență energetică semnificativ.

Amendamentul 653
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
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surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

surse regenerabile în cazul tuturor 
clădirilor noi sau renovate care necesită 
încălzire și răcire.

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 
(b) restricțiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Această definiție a clădirilor noi și renovate este în conformitate cu raportul din proprie 
inițiativă 2007/2106 al Parlamentului European privind Planul de acțiune privind eficiența 
energetică. (a) și (b) trebuie eliminate întrucât:

- (a) nu este necesar să se facă o excepție pentru clădirile pasive sau cu energie zero, care 
prin definiție folosesc surse de energie regenerabile

- (b) unele surse de energie regenerabile (de exemplu solară) sunt disponibile pretutindeni.

Amendamentul 654
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile pentru încălzire și 
răcire în cazul clădirilor noi. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
asigura că nivelul de energie provenind 
din surse regenerabile este majorat și în 
clădirile existente. Orice scutire de la 
aceste niveluri minime este transparentă și 
se bazează pe criterii referitoare la:

Or. de
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Justificare

Instalarea energiilor regenerabile în clădirile care au fost deja renovate este mai puțin 
rentabilă. În consecință, alegerea măsurilor adecvate trebuie lăsată la latitudinea statelor 
membre.

Amendamentul 655
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun
utilizarea nivelurilor minime de energie 
din surse regenerabile în cazul clădirilor 
noi sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre promovează
utilizarea sistemelor și echipamentelor 
pentru încălzire și răcire pe bază de surse 
regenerabile în cazul clădirilor noi sau 
renovate. Orice scutire de la aceste niveluri 
minime este transparentă și se bazează pe 
criterii referitoare la:

Or. de

Justificare

Este cea mai potrivită modalitate de combinare a energiilor regenerabile și a eficienței 
energetice. Întrucât energiile regenerabile sunt de asemenea rare, acestea ar trebui 
incinerate acolo unde este posibil doar în instalațiile de cogenerare. Rețelele de termoficare 
reprezintă un sistem util de furnizare către consumatori a căldurii rezultate de pe urma 
energiilor regenerabile. Instalațiile de încălzire mari instalate adeseori în rețelele de 
încălzire urbană sunt cu mult mai eficiente decât instalațiile mici. Progresele realizate în 
domeniul încălzirii urbane, a cogenerării și a energiilor regenerabile ar trebui să fie 
complementare, nu în competiție.
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Amendamentul 656
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi. 
Orice scutire de la aceste niveluri minime 
este transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la:

Or. en

Justificare

Renovarea forțată a stocului de clădiri existente i-ar putea împovăra grav din punct de 
vedere financiar pe proprietari/chiriași. Ar putea conduce de asemenea la investiții 
suboptimale, cum ar fi de exemplu tehnologiile mai puțin rentabile.

Amendamentul 657
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la: 

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile sau a unui nivel maxim 
de consum de energie pe metru pătrat în 
cazul clădirilor noi și renovate. Orice 
scutire de la aceste niveluri minime este 
transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la:

Or. en
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Justificare

Obiectivul final al prezentei directive și al întregului pachet climat-energie este acela de 
reducere a consumului de energii altele decât cele regenerabile și a emisiilor de gaz cu efect 
de seră, nu neapărat impunerea de cote în favoarea surselor de energie regenerabile. 
Adăugarea unui nivel maxim de consum al energiei pe metrul pătrat construit este neutră din 
punct de vedere tehnologic și permite găsirea unei combinații optime în ceea ce privește 
eficiența energetică, energiile regenerabile și soluțiile de încălzire/răcire. Acest lucru ar 
trebui să se aplice de asemenea clădirilor renovate fără să se aducă atingere protejării 
patrimoniului cultural și arhitectural.

Amendamentul 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi și 
renovate. Orice scutire de la aceste niveluri 
minime este transparentă și se bazează pe 
criterii referitoare la:

Or. en

Justificare

Sectorul imobiliar este cel mai mare sector consumator de energie din Europa, reprezentând 
mai mult de 40% din energia Europei. Pentru a putea face față cererii tot mai mari de 
energie și impactului emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din combustibilii fosili, 
utilizarea energiei regenerabile în clădirile noi și renovate trebuie să devină obligatorie.
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Amendamentul 659
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi și 
renovate. Orice scutire de la aceste niveluri 
minime este transparentă și se bazează pe 
criterii referitoare la:

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să solicite utilizarea de niveluri minime de energie din surse de 
energie regenerabile atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele renovate. În ceea ce privește 
scutirea bazată pe limitările locale privind disponibilitatea energiilor regenerabile, aceasta 
este prea vagă și ar pune prin urmare în pericol obligația generală de utilizare a surselor de 
energie regenerabile în clădiri.

Amendamentul 660
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi 
sau renovate. Orice scutire de la aceste 
niveluri minime este transparentă și se 
bazează pe criterii referitoare la:

(4) În reglementările și codurile lor privind 
construcțiile, statele membre impun 
utilizarea nivelurilor minime de energie din 
surse regenerabile în cazul clădirilor noi. 
Orice scutire de la aceste niveluri minime 
este transparentă și se bazează pe criterii 
referitoare la:

Or. de
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Justificare

Utilizarea energiilor regenerabile în clădirile renovate reprezintă un cost diproporționat 
pentru proprietar. Economiile substanțiale de energie se obțin prin însuși procesul de 
renovare. Mai mult, există o legislație care protejează clădirile istorice din majoritatea 
statelor membre și care nu este compatibilă cu obligativitatea utilizării energiilor 
regenerabile.

Amendamentul 661
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero, inclusiv a caselor care 
sunt racordate la rețele urbane de 
încălzire sau răcire și care îndeplinesc 
condițiile stabilite în orientările privind 
subvențiile de mediu; sau 

Or. de

Justificare

Utilizarea energiilor regenerabile în clădirile renovate reprezintă un cost diproporționat 
pentru proprietar. Economiile substanțiale de energie se obțin prin însuși procesul de 
renovare. Mai mult, există o legislație care protejează clădirile istorice din majoritatea 
statelor membre și care nu este compatibilă cu obligativitatea utilizării energiilor 
regenerabile.

Amendamentul 662
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero, inclusiv a caselor care 
sunt racordate la rețele urbane de 
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încălzire sau răcire și care îndeplinesc 
condițiile stabilite în orientările privind 
subvențiile de mediu; sau

Or. de

Justificare

Este cea mai potrivită modalitate de combinare a energiilor regenerabile și a eficienței 
energetice. Întrucât energiile regenerabile sunt de asemenea rare, acestea ar trebui 
incinerate acolo unde este posibil doar în instalațiile de cogenerare. Rețelele de termoficare 
reprezintă un sistem util de furnizare către consumatori a căldurii rezultate de pe urma 
energiilor regenerabile. Instalațiile de încălzire mari instalate adeseori în rețelele de 
încălzire urbană sunt cu mult mai eficiente decât instalațiile mici. Progresele realizate în 
domeniul încălzirii urbane, a cogenerării și a energiilor regenerabile ar trebui să fie 
complementare, nu în competiție.

Amendamentul 663
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero, inclusiv a caselor care 
sunt racordate la rețele urbane de 
încălzire sau răcire și care îndeplinesc 
condițiile stabilite în orientările privind 
subvențiile de mediu; sau

Or. de

Justificare

Este corectă menținerea cerinței de utilizare a energiilor regenerabile cu încălzirea produsă 
de instalațiile de cogenerare.
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Amendamentul 664
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero, inclusiv a caselor care 
sunt racordate la rețele urbane de 
încălzire sau răcire și care îndeplinesc 
condițiile stabilite în orientările privind 
subvențiile de mediu; sau

Or. de

Justificare

Prin conectarea la încălzirea urbană și la rețelele de răcire pe bază de cogenerare și căldură 
reziduală, clădirile pot fi transformate în clădiri pasive, cu consum scăzut sau zero de 
energie. Acest lucru evită un conflict de interese între eficiența energiei și energiile 
regenerabile.

Amendamentul 665
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) utilizarea clădirilor cu energie pasivă, 
scăzută sau zero; sau 

(a) utilizarea clădirilor cu energie zero;

Or. en

Justificare

Casele pasive sau cu consum scăzut de energie funcționează prin izolare termică și nu trebuie 
să folosească surse de energie regenerabile, prin urmare acestea nu ar trebui să constituie o 
scutire de la obligațiile privind energia regenerabilă.
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Amendamentul 666
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) clădiri renovate al căror necesar de 
energie este cu cel puțin 30% mai mic 
decât standardul de performanță 
energetică aplicabil clădirilor noi similare 
la momentul renovării;

Or. en

Amendamentul 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) restricțiile locale cu privire la 
disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile. 

eliminat

Or. en

Justificare

Limitările locale există în orice caz, cum ar fi de exemplu variația intensității soarelui, a 
vântului etc. și, în consecință, nu trebuie menționate ca fiind o scutire.

Amendamentul 668
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) restricțiile locale cu privire la (b) absența demonstrată a oricărui tip de 
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disponibilitatea resurselor de energie 
regenerabile.

resurse de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să solicite utilizarea de niveluri minime de energie din surse de 
energie regenerabile atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele renovate. În ceea ce privește 
scutirea bazată pe limitările locale privind disponibilitatea energiilor regenerabile, aceasta 
este prea vagă și ar pune prin urmare în pericol obligația generală de utilizare a surselor de 
energie regenerabile în clădiri.

Amendamentul 670
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) patrimoniul cultural și arhitectural.

Or. en

Justificare

Obiectivul final al prezentei directive și al întregului pachet climat-energie este acela de 
reducere a consumului de energii altele decât cele regenerabile și a emisiilor de gaz cu efect 
de seră, nu neapărat impunerea de cote în favoarea surselor de energie regenerabile. 
Adăugarea unui nivel maxim de consum al energiei pe metrul pătrat construit este neutră din 
punct de vedere tehnologic și permite găsirea unei combinații optime în ceea ce privește 
eficiența energetică, energiile regenerabile și soluțiile de încălzire/răcire. Acest lucru ar 
trebui să se aplice de asemenea clădirilor renovate fără să se aducă atingere protejării 
patrimoniului cultural și arhitectural.
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Amendamentul 671
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea predominantă a 
cogenerării de energie electrică și 
termică, fie direct, fie prin intermediul 
încălzirii urbane.

Or. en

Justificare

Renovarea forțată a stocului de clădiri existente i-ar putea împovăra grav din punct de 
vedere financiar pe proprietari/chiriași. Ar putea conduce de asemenea la investiții 
suboptimale, cum ar fi de exemplu tehnologiile mai puțin rentabile.

Amendamentul 672
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea energiei produse în una 
sau mai multe instalații de cogenerare.

Or. fr

Justificare

Biomasa este o resursă limitată, iar statele membre trebuie să încurajeze utilizarea biomasei 
în instalațiile de înaltă performanță. Instalațiile de cogenerare permit atingerea unor 
randamente ridicate, de la 75% la 90%, în funcție de aplicații. Producerea de electricitate pe 
bază de biomasă prezintă randamente electrice foarte scăzute; în consecință, statele membre 
trebuie să se asigure că sistemele de sprijin nu favorizează doar producerea de electricitate, 
ceea ce ar însemna irosirea unei resurse rare.
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Amendamentul 673
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) obținerea căldurii dintr-o rețea care 
furnizează căldură la nivel local sau 
urban, în măsura în care căldura provine 
în cea mai mare parte din centrale de 
cogenerare a energiei termice și electrice 
având o eficiență ridicată. 

Or. de

Justificare

Încălzirea clădirilor cu căldură rezultată din cogenerare reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră, păstrează resursele energetice, reduce dependența de import, contribuind prin urmare 
la îndeplinirea obiectivelor politicilor europene privind climatul și energia. Clădirile care își 
satisfac nevoile de încălzire prin intermediul cogenerării trebuie scutite de obligativitatea 
utilizării energiei regenerabile. Funcționarea eficientă a unei instalații de cogenerare 
economisește o cantitate considerabilă de energie primară și reduce emisiile poluante de 
gaze cu efect de seră.

Amendamentul 674
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Începând cu 2010, statele membre 
promovează proiectele cu surplus de 
energie pentru clădirile publice și private. 
Statele membre asigură că noile clădiri 
private și noile clădiri ale organismelor 
publice la nivel național, regional și local 
sunt conforme cu standardele privind 
clădirile cu surplus de energie începând 
din 2015. Până în 2014, statele membre 
prezintă un proiect care include detalii 
privind modul în care acoperișul 
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clădirilor publice poate fi utilizat de terți 
pentru generarea de energie regenerabilă.

Or. de

Justificare

Statele membre sunt responsabile de programele și planurile de promovare a energiilor 
regenerabile în clădiri și ar trebui de asemenea să fie deschizătoare de drum pentru 
investițiile realizate de părți terțe în domeniul energiilor regenerabile.

Amendamentul 675
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre vor promova în mod 
proactiv proiectele imobiliare generatoare 
de energie („plus-energy”) pentru 
clădirile administrative și pentru 
locuințele particulare începând cu 2012 și 
vor introduce obligativitatea acestui tip de 
clădiri până cel târziu în 2020. Statele 
membre solicită ca propriile clădiri, 
precum și clădirile autorităților publice 
sau semi-publice de la nivel național, 
regional și local să devină proiecte-model 
pentru folosirea energiei regenerabile și 
să aplice standardele privind clădirile 
generatoare de energie începând cu 2012.
Acoperișurile tuturor clădirilor publice 
sau cu caracter mixt public-privat vor fi 
puse la dispoziția terților în vederea 
realizării de investiții pentru instalații de 
producere a energiei regenerabile.

Or. en

Justificare

Promovarea proactivă a proiectelor imobiliare generatoare de energie („plus-energy”) este 
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esențială pentru clădirile administrative și private din statele membre. Cu toate acestea, 
experiența comună care rezultă din recenta dezbatere din Franța, „Grenelle”, arată că 
calendarul propus de raportor este foarte ambițios și că obiectivele sale vor fi cu greu atinse. 
În consecință, trebuie introdus un calendar mai realist și mai ușor de atins.

Amendamentul 676
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul clădirilor renovate cu o 
suprafață utilă totală mai mică de 200 m2, 
statele membre oferă stimulente 
financiare sau reduceri fiscale. Aceste 
măsuri sunt stabile și orientate pe termen 
lung.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că proprietarii micilor clădiri se pot conforma cerințelor privind eficiența 
energiei și energiile regenerabile, statele membre ar trebui să-i stimuleze din punct de vedere 
financiar.

Amendamentul 677
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști, ingineri și arhitecți, 
astfel încât aceștia să poată lua în 
considerare în mod corespunzător 
posibilitatea utilizării energiei reziduale a 
tuturor resurselor energetice pentru 
încălzirea și răcirea urbană (sau 
colectivă) la planificarea, proiectarea, 
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construirea și renovarea zonelor 
industriale sau rezidențiale.

Or. en

Amendamentul 678
Vladimír Remek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau 
ecologice sau alte certificate sau 
standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

eliminat

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 85% pentru 
aplicațiile rezidențiale și comerciale și de 
cel puțin 70% pentru cele industriale.
În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE.
În cazul energiei solare, statele membre 
promovează echipamentele și sistemele 
care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 35%.
La evaluarea eficienței de transformare și 
a raportului intrare/ieșire pentru sisteme 
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și echipamente în sensul prezentului 
alineat, statele membre recurg la 
procedurile comunitare sau, în absența 
acestora, la procedurile internaționale, în 
cazul în care acestea există.

Or. cs

Justificare

Alineatele (4) și (5) nu se încadrează în mod logic în structura textului, formulările sunt prea 
stricte, iar aplicarea lor poate chiar compromite punerea în aplicare a directivei privind 
performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 679
Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau 
ecologice sau alte certificate sau 
standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

eliminat

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 85% pentru 
aplicațiile rezidențiale și comerciale și de 
cel puțin 70% pentru cele industriale.
În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
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etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE. 
În cazul energiei solare, statele membre 
promovează echipamentele și sistemele 
care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 35%. 
La evaluarea eficienței de transformare și 
a raportului intrare/ieșire pentru sisteme 
și echipamente în sensul prezentului 
alineat, statele membre recurg la 
procedurile comunitare sau, în absența 
acestora, la procedurile internaționale, în 
cazul în care acestea există.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să hotărască măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor cu 
caracter obligatoriu. Fiecare stat membru dispune de posibilități și condiții diferite care pot 
fi gestionate la nivel național.

Amendamentul 680
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire care 
permit o combinare optimă a surselor de 
energie regenerabile și a tehnologiilor cu 
eficiență ridicată, realizând astfel o 
reducere semnificativă a consumului de 
energie. Statele membre utilizează etichete 
energetice sau ecologice sau alte certificate 
sau standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.
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Or. en

Justificare

Politicile ar trebui definite mai degrabă în termeni de obligații bazate pe rezultate decât în 
termenii de mijloace. Acest lucru solicită, în consecință, o combinație optimă între sursele de 
energie regenerabile și tehnologiile performante, mai degrabă decât una dintre cele două 
opțiuni. Mai mult, pentru o anumită clădire, sursele de energie regenerabile disponibile la 
nivel local pot lipsi. Eficiența energiei este esențială în atingerea obiectivelor pentru 2020. 
Aceasta este cu atât mai necesară în cazul clădirilor, deoarece acestea oferă un potențial de 
eficiență energetică semnificativ.

Amendamentul 681
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire care 
permit o combinare optimă a surselor de 
energie regenerabile și a tehnologiilor cu 
eficiență ridicată, realizând astfel o 
reducere semnificativă a consumului de 
energie. Statele membre utilizează etichete 
energetice sau ecologice sau alte certificate 
sau standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.

Or. en

Justificare

Politicile ar trebui definite mai degrabă în termeni de obligații bazate pe rezultate decât în 
termenii de mijloace. Acest lucru solicită, în consecință, o combinație optimă între sursele de 
energie regenerabile și tehnologiile performante, mai degrabă decât una dintre cele două 
opțiuni. Mai mult, pentru o anumită clădire, sursele de energie regenerabile disponibile la 
nivel local pot lipsi. Eficiența energiei este esențială în atingerea obiectivelor pentru 2020. 
Aceasta este cu atât mai necesară în cazul clădirilor, deoarece acestea oferă un potențial de 
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eficiență energetică semnificativ.

Amendamentul 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) În cadrul sistemelor lor de sprijin 
pentru energia din surse regenerabile în 
vederea încălzirii și răcirii, statele membre 
favorizează sistemele și echipamentele de 
încălzire și răcire pe bază de energie 
regenerabilă care realizează o reducere 
semnificativă a consumului de energie. 
Statele membre utilizează etichete 
energetice sau ecologice sau alte certificate 
sau standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.

Or. en

Justificare

Încălzirea și răcirea pe bază de energii regenerabile reprezintă un sector-cheie în 
îndeplinirea obiectivelor, iar susținerea nu constă doar în reglementări. Ar trebui să se țină 
cont de disponibilitatea diferită a resurselor.

Amendamentul 683
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
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bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie, acordând o atenție 
deosebită încălzirii și răcirii termice 
solare. Statele membre utilizează etichete 
energetice sau ecologice sau alte certificate 
sau standarde relevante elaborate la nivel 
național sau european, în cazul în care 
acestea există, pentru a încuraja 
dezvoltarea acestor sisteme și echipamente.

Or. en

Justificare

Printre tehnologiile disponibile de încălzire și răcire pe baza surselor de energie 
regenerabile, energia termică solară este de departe cea mai avantajoasă în ceea ce privește 
capacitatea tehnică de furnizare în clădiri, rentabilitatea, reducerea cererii de vârf a 
electricității și în general în ceea ce privește contribuția la siguranța aprovizonării cu 
energie,la combaterea schimbărilor climatice și la crearea de locuri de muncă pe plan local. 
Cu toate acestea, aceasta necesită un sprijin politic semnificativ pentru introducerea sa la 
scară largă pe piață, în special în sectorul de răcire.

Amendamentul 684
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie în comparație cu 
sistemele și echipamentele de încălzire și 
răcire existente în clădiri. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
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echipamente.

Or. de

Justificare

Sistemele și echipamentele de încălzire și răcire ar trebui promovate doar dacă utilizarea 
acestora reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect se seră. Nu este și cazul clădirilor care 
posedă deja un sistem ecologic și eficient de furnizare a căldurii, bazat pe cogenerare. 
Încurajarea intrării pe piața de încălzire a energiilor regenerabile nu ar trebui să rezulte în 
înlocuirea altor tehnologii ecologice care merită să fie susținute.

Amendamentul 685
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie. Statele membre 
utilizează etichete energetice sau ecologice 
sau alte certificate sau standarde relevante 
elaborate la nivel național sau european, în 
cazul în care acestea există, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestor sisteme și 
echipamente.

(5) Prin reglementările și codurile lor 
privind construcțiile, statele membre 
promovează utilizarea sistemelor și 
echipamentelor de încălzire și răcire pe 
bază de energie regenerabilă care 
realizează o reducere semnificativă a 
consumului de energie primar. Statele 
membre utilizează etichete energetice sau 
ecologice sau alte certificate sau standarde 
relevante elaborate la nivel național sau 
european, în cazul în care acestea există, 
pentru a încuraja dezvoltarea acestor 
sisteme și echipamente.

Or. de

Justificare

Specificarea consumului primar are sens întrucât aceasta reprezintă singura modalitate prin 
care se poate include o îmbunătățire a eficienței sau o creștere a acesteia. Economiile de 
energie pot fi obținute doar prin reducerea consumului primar de energie.
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Amendamentul 686
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează o eficiență de transformare 
de cel puțin 85% pentru aplicațiile 
rezidențiale și comerciale și de cel puțin 
70% pentru cele industriale.

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează o eficiență de transformare 
de cel puțin 85% pentru aplicațiile 
rezidențiale și comerciale și de cel puțin 
70% pentru cele industriale. În plus, 
statele membre asigură că mecanismele 
de sprijin nu încurajează folosirea 
biomasei doar în scopul producției de 
electricitate.

Or. fr

Justificare

Biomasa este o resursă limitată, iar statele membre trebuie să încurajeze utilizarea biomasei 
în instalațiile de înaltă performanță. Instalațiile de cogenerare permit atingerea unor 
randamente ridicate, de la 75% la 90%, în funcție de aplicații. Producerea de electricitate pe 
bază de biomasă prezintă randamente electrice foarte scăzute; în consecință, statele membre 
trebuie să se asigure că sistemele de sprijin nu favorizează doar producerea de electricitate, 
ceea ce ar însemna irosirea unei resurse rare.

Amendamentul 687
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul biomasei, statele membre 
promovează tehnologiile de transformare 
care realizează o eficiență de transformare 
de cel puțin 85% pentru aplicațiile 
rezidențiale și comerciale și de cel puțin 

În cazul biomasei, statele membre ar trebui 
să ia în considerare tehnologiile de 
transformare care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 85% pentru 
aplicațiile rezidențiale și comerciale și de 
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70% pentru cele industriale. cel puțin 70% pentru cele industriale.

Or. it

Justificare

Numerotarea este necesară pentru a conferi articolului o structură juridică clară și pentru a 
preveni neînțelegerile privind ierarhia juridică a alineatelor individuale.

Amendamentul 688
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE. 

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât pompele de căldură folosesc cantități semnificative de electricitate care pot fi 
generate la niveluri scăzute de eficiență de pe urma surselor neregenerabile, acestea nu pot fi 
catalogate drept sursă de energie regenerabilă.

Amendamentul 689
Philippe Busquin

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care produc o cantitate mai mare de 
energie regenerabilă decât cantitatea de 
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2007/742/CE. energie primară utilizată. Acest lucru se 
calculează prin intermediul unui 
coeficient de regenerabilitate (CDR).
Sarcina probei valorilor coeficientului de 
performanță (CDP) și ale CDR revine 
unui institut independent care urmează o 
procedură comună de testare definită de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Toate tehnologiile regenerabile disponibile pe piață folosesc alte surse de energie decât cele 
regenerabile. În consecință, este necesară o evaluare a celei mai adecvate tehnologii de 
energie regenerabilă. Date fiind diferențele de condiții climatice, nu există o soluție ideală. 
Excluderea pompelor de căldură din directivă ar însemna ignorarea diversității climatice a 
Uniunii Europene în ansamblu. 

Toate pompele de căldură care produc o cantitate mai mare de energie regenerabilă decât 
cantitatea de energie primară utilizată ar trebui considerate drept regenerabile. Acest lucru 
ar putea fi calculat prin intermediul unui coeficient de regenerabilitate (CDR).

    Energie din surse regenerabile

CDR =      - 1 > 0  

           Energie din alte surse

Amendamentul 690
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE.

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care au o eficiență ridicată, îndeplinind în 
special cerințele minime de etichetare 
ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE.

Or. en
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Justificare

Propunerea respectă necesitatea combinării tehnologiilor performante și a energiei 
regenerabile pentru orice tip de pompă de căldură, fie geotermală, fie aerotermică.

Amendamentul 691
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE.

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care au o eficiență ridicată, îndeplinind în 
special cerințele minime de etichetare 
ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE.

Or. en

Justificare

Propunerea respectă necesitatea combinării tehnologiilor performante și a energiei 
regenerabile pentru orice tip de pompă de căldură, fie geotermală, fie aerotermică.

Amendamentul 692
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează pompele de căldură 
care îndeplinesc cerințele minime de 
etichetare ecologică prevăzute de Decizia 
2007/742/CE. 

În cazul pompelor de căldură, statele 
membre promovează numai pompele de 
căldură care îndeplinesc cerințele minime 
de etichetare ecologică prevăzute de 
Decizia 2007/742/CE și sistemele de 
pompe de căldură care îndeplinesc 
criteriile de eficiență specifice sub forma 
cifrei anuale de lucru. În cazul generării 
de căldură, trebuie să se atingă o cifră 
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anuală de lucru de minim 3,5.

Or. de

Justificare

Cifra anuală de lucru arată cât din activitatea electrică depusă este transformată în energie 
de încălzire. Această cerință suplimentară de eficiență respectă legislația existentă în statele 
membre și clarifică faptul că, pe lângă informațiile referitoare la producători, trebuie incluse 
în evaluare și datele operaționale reale ale sistemelor de pompe de căldură.

Amendamentul 693
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează instalarea de 
rafinării pentru biocombustibili astfel 
încât să existe oportunități de utilizare a 
surplusului de căldură în vederea creșterii 
eficienței.

Or. de

Justificare

Este utilă utilizarea surplusului de căldură derivată din procesul de producere a 
biocombustibililor. Astfel, statele membre ar trebui să se asigure că acest tip de instalații de 
producție sunt instalate în apropierea rețelelor de încălzire urbană în vederea utilizării 
eficiente a surplusului de energie pentru încălzire sau răcire.

Amendamentul 694
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie garantat accesul facil la 
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proiecte de finanțare și la proiecte din 
domeniul energiei regenerabile, publice și 
private, de interes comunitar.
În scopul facilitării finanțării necesare 
pentru realizarea obiectivului de 20 %, 
Comisia și statele membre prezintă, până 
la 31 decembrie 2009, o analiză și un plan 
care să vizeze în principal:
– o mai bună utilizare a fondurilor 
structurale și a programelor-cadru pentru 
energie regenerabilă;
– o utilizare mai bună și sporită a 
fondurilor de la Banca Europeană de 
Investiții și alte instituții financiare 
publice, precum și
– un acces mai bun la capitalul de risc, în 
special prin intermediul unei analize a 
posibilității de realizare a unei partajări a 
riscului în cazul investițiilor în energie 
regenerabilă în Uniunea Europeană, la 
fel ca în cazul inițiativei privind Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energie regenerabilă, care este rezervată 
investițiilor în domeniul energiei 
regenerabile și al eficienței energetice din 
țări terțe.
Comisia analizează în special modul în 
care aceste noi posibilități de finanțare ar 
putea fi folosite pentru accelerarea 
„proiectelor de interes european din 
domeniul energiei regenerabile” prin 
accelerarea: 
– dezvoltării unor comunități și orașe care 
folosesc un procent ridicat de energie 
regenerabilă sau utilizează în mod 
exclusiv acest tip de energie, în cadrul 
„inițiativei privind acordul primarilor”;
– dezvoltării infrastructurii de rețea 
necesare pentru dezvoltarea potențialului 
pentru energie eoliană și marină în largul 
Mării Nordului și al Mării Baltice;
– creării unor rețele de încălzire și răcire 
urbană care funcționează pe bază de 
biomasă în regiunile din nordul și estul 
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Uniunii Europene, alături de un program 
major de modernizare a clădirilor 
existente;
– dezvoltării interconectărilor cu țările 
mediteraneene, astfel încât să se profite la 
maximum de imensul potențial pentru 
energie electrică eoliană și termică solară 
din țările mediteraneene și din alte țări 
învecinate.

Or. en

Justificare

Identic cu amendamentul 90 al lui Turmes, cu excepția includerii programelor-cadru în 
procesul de finanțare.

Amendamentul 695
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Este garantat accesul facil la proiecte 
de finanțare și la proiecte din domeniul 
energiei regenerabile, publice și private, 
de interes comunitar.
În scopul facilitării finanțării necesare 
pentru realizarea obiectivului de 20 %, 
Comisia și statele membre prezintă, până 
la 31 decembrie 2009, o analiză și un plan 
care să vizeze în principal:
– o mai bună utilizare a fondurilor 
structurale și a programelor-cadru pentru 
energie regenerabilă;
– o utilizare mai bună și sporită a 
fondurilor de la Banca Europeană de 
Investiții și alte instituții financiare 
publice, precum și
– un acces mai bun la capitalul de risc, în 
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special prin intermediul unei analize a 
posibilității de realizare a unei partajări a 
riscului în cazul investițiilor în energie 
regenerabilă în Uniunea Europeană, la 
fel ca în cazul inițiativei privind Fondul 
mondial pentru eficiență energetică și 
energie regenerabilă, care este rezervată 
investițiilor în domeniul energiei 
regenerabile și al eficienței energetice din 
țări terțe.
Comisia analizează în special modul în 
care aceste noi posibilități de finanțare ar 
putea fi folosite pentru accelerarea 
„proiectelor de interes european din 
domeniul energiei regenerabile” prin 
accelerarea:
– dezvoltării unor comunități și orașe care 
folosesc un procent ridicat de energie 
regenerabilă sau utilizează în mod 
exclusiv acest tip de energie, în cadrul 
„inițiativei privind acordul primarilor”;
– dezvoltării infrastructurii de rețea 
necesare pentru dezvoltarea potențialului 
pentru energie eoliană și marină în largul 
unor diferite zone maritime din Uniunea 
Europeană;
– creării unor rețele de încălzire și răcire 
urbană care funcționează pe bază de 
biomasă în regiunile din nordul și estul 
Uniunii Europene, alături de un program 
major de modernizare a clădirilor 
existente;
– dezvoltării interconectărilor cu țările 
mediteraneene, astfel încât să se profite la 
maximum de imensul potențial pentru 
energie electrică eoliană și termică solară 
din țările mediteraneene și din alte țări 
învecinate.

Or. en

Justificare

Pe lângă amendamentul raportorului, trebuie menționat că: o legătură explicită cu 
programele-cadru ar trebui realizată în directiva privind sursele de energie regenerabile 
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pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea privind biocarburanții de a doua generație. De 
asemenea, numeroase zone maritime din UE dispun de un potențial eolian și marin în larg –
nu doar Marea Nordului sau Marea Baltică – și nu ar trebui discriminate.

Amendamentul 696
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Comisia și statele membre prezintă, 
până la 31 decembrie 2009, o analiză și 
un plan care să vizeze orientarea 
coordonată a finanțării comunitare și 
naționale, precum și a altor forme de 
sprijin, către centre de cercetare în 
domeniul energiei regenerabile și a 
tehnologiilor eficiente din punct de vedere 
energetic, în special către centre care 
cooperează cu universități și întreprinderi 
(îndeosebi întreprinderi mici și mijlocii) în 
ceea ce privește cercetările aplicate și 
inovatoare, care deschid noi perspective 
în tehnică; cercetările tehnologice acordă 
o atenție deosebită producției 
descentralizate și comunitare; aceste 
cercetări urmăresc reducerea la minimum 
a conflictelor de utilizare, cum ar fi cele 
dintre combustibili și alimente; centrele 
respective vor avea ca scop și 
sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
energia regenerabilă și, în special, 
măsurile de reducere a consumului de 
energie.

Or. en

Justificare

Centrele de cercetare sunt vitale pentru viitorul tehnologiilor europene în domeniul energiei 
regenerabile și pentru eforturile de a stopa emisiile cu efect de seră, necesitând întreg 
sprijinul Comisiei și al statelor membre într-o manieră coordonată.
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Amendamentul 697
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Statele membre adoptă măsuri de 
sprijin financiar și alte măsuri de sprijin 
pentru a permite unui număr cât mai 
mare de exploatații agricole să devină 
producători neți de energie, prin 
utilizarea unor surse de energie precum 
digestoarele anaerobe, energia 
fotovoltaică, combustibilul provenit din 
așchii de lemn și biocombustibilii de a 
doua generație; autoritatea competentă va 
garanta faptul că aceste surse de energie 
beneficiază de acces nediscriminatoriu la 
rețelele de energie electrică și de gaz; cu 
toate acestea, trebuie reduse conflictele de 
utilizare, precum cele dintre lemnul 
utilizat pe post de combustibil și lemnul 
pentru construcții, iar energia trebuie 
produsă prin intermediul materialelor 
organice nealimentare.

Or. en

Justificare

Proprietățile rurale pot reprezenta o sursă semnificativă de energie regenerabilă durabilă și 
ar trebui susținute pe deplin de autoritățile responsabile.

Amendamentul 698
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Statele membre își revizuiesc 
politicile de achiziții publice în scopul de a 
promova utilizarea energiei regenerabile 
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și a tehnologiilor eficiente din punct de 
vedere energetic; organismele publice 
promovează utilizarea de combustibili pe 
bază de materii organice nealimentare în 
cadrul parcului lor de transport rutier și 
adoptă alte măsuri în conformitate cu 
noua directivă privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante 
și eficiente din punct de vedere energetic.

Or. en

Justificare

Organismele publice pot influența în mod semnificativ comportamentul privind carbonul.

Amendamentul 699
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) La evaluarea impactului pe care îl au 
evoluțiile în domeniul energiei 
regenerabile în zone desemnate în temeiul 
legislației comunitare în domeniul 
mediului, în special în temeiul directivei 
privind habitatul (Directiva 92/43/CEE), 
statele membre țin seama de impactul 
pozitiv al acestor evoluții asupra 
producției de energie regenerabilă în UE 
și de contribuția lor la atingerea 
obiectivelor stabilite prin prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

La examinarea impactului pe care sistemele de energie regenerabilă îl au asupra mediului, 
lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie luată serios în considerare.
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