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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The proposal for a Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources 
constitutes a proposal for an important piece of legislation.

The Directive should ensure the maximum use of flexible market-based mechanisms in order 
to reach the ambitious targets for the share of renewable energy sources (RES) in the total 
energy consumption.

The factors having impact on the energy sector - demand, supply, scarcity of resources and 
their rational, efficient management, the effects on the environment and climate stresses, to 
name but a few, drive the need for alternative modes of energy generation and their 
integration into power supply systems. Renewable technologies provide benefits to tackling 
the insufficiency of indigenous fossil fuels and to contributing to steady economic 
development in a long-term perspective. Efforts to harmonise and align energy policies on the 
EU level proves complex and requires a critical mass of support and investment. Stakeholders 
argue for clear, consistent and harmonised common policies directed to tackling the 
inefficiencies stemming from some national standards, regulations and practices.

A driver of the development of the renewable energy market is the creation of specific 
financial supporting instruments. The idea of a European market of Guarantees of Origin 
(GO) provides a support mechanism which is to complement the national support schemes, 
while ensuring the preservation of commitments within the national support framework, 
focusing of national authorities on specific local RES applications, developing RES while 
minimizing the impact on their national budget and, at European level, developing RES at 
least cost, thanks to efficient market operation.

The proposed directive should ensure the proper functioning of this support mechanism.
Therefore, the proposal is amended in order to enable some necessary conditions for the 
emergence of a well functioning GO-market, a review of which should be undertaken in due 
future.  

The GO-system might cover all renewable sources. Different types of GO (for electricity form 
renewable energy sources (RES-E), renewable heating and cooling (RES-H) and renewable 
energy sources for transportation (RES-T) should be interchangeable and traded on the 
market. GO should, as far as possible, be the instrument for measuring the RES-share of the 
different Member States, a Member State overall target between sectors (electricity, heating & 
cooling, transportation) and possible split of obligations between the same sectors - for 
instance, the transport sector could finance the development of RES-E, via the purchase of 
GO from the electricity sector to meet its obligations.

The ambitious European RES-target can also be achieved if the Directive properly tackles 
main obstacles to the development of renewables and their integration into power supply 
systems taking into due account the physical network capacities. Security of supply, an 
important factor for the entire energy chain, and the complex interactions within the 
boundaries of the transmission system should direct efforts to maintaining an infeed of 
renewable energy sources by sophisticated allocation mechanisms for conventional 
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generation.

The assumption that energy generation from RES-E is more costly than non-RES-E power 
generation should be taken into consideration so that additional direct cost to generating 
electricity be distinguished from additional indirect costs related to the construction of the 
necessary transmission and distribution grid infrastructure.

At national level, RES-E development requires additional local investments for grid 
connections and grid extensions and reinforcements.

The lengthy timescales for planning, licensing, and constructing new energy infrastructure 
should be tackled and considered in a direction of simplification and shortening, when 
possible. At European level, investments in necessary cross-border transport network 
infrastructure should be encouraged.

For the RES-E potential being available in areas different from consumption areas, the new 
network infrastructure is needed to evacuate large energy flows from RES-E production 
locations to consumption locations.

Furthermore, as mentioned above, RES-development entails direct costs as well as indirect 
costs (e.g. power grid reinforcements, etc). A well-functioning European GO-market shall 
contribute to a large extent to minimize the additional direct costs. On the other hand, the 
additional indirect costs require specific encouraging provisions that are difficult to be 
addressed by a GO-market.
In accordance with the solidarity principle, more use of the Cohesion Fund, European 
Regional Development Fund, or the creation of an EU RES Fund should be envisaged.

Alternative energy sources are not a silver bullet and alone shall not be enough to resolve 
supply-demand equation. However, their development shall contribute to sustainability and 
quality of life. Consistent energy policy shall pay dividends in the long run and synergy of 
policies is in the fundament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare 
și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 30

Text propus de Comisie Amendament

(30) Costurile racordării noilor producători (30) Costurile racordării noilor producători 
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de electricitate din surse de energie 
regenerabile la rețeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente și 
nediscriminatorii și ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc rețelei .

de electricitate din surse de energie 
regenerabile la rețeaua electrică ar trebui să 
fie obiective, transparente și 
nediscriminatorii și ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
avantajele pe care generatoarele 
încorporate le aduc rețelei . Costurile 
trebuie să fie suportate de producătorul 
care face cererea.

Or. en

Justificare

The principles of transparency, objectivity and non-discrimination as well as economic logic 
are essential for the efficient functioning of the European electricity market. Connections to 
the grid ("last mile") are solely of benefit to the respective generators which is not faced by 
other grid customers. Furthermore, costs of connecting new producers mainly depend on the 
locations of generation sites which are determined by generators.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 31

Text propus de Comisie Amendament

(31) În anumite circumstanțe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea și siguranța rețelei.
În aceste circumstanțe, ar putea fi necesară
compensarea financiară a acestor 
producători.

(31) În anumite circumstanțe, nu este 
posibil să se asigure în întregime 
transportul și distribuția electricității 
produse din surse de energie regenerabile 
fără a afecta fiabilitatea și siguranța rețelei.
În aceste circumstanțe, ar putea fi necesară
restricționarea intrărilor fără o 
compensare financiară.

Or. en

Justificare

The transmission and distribution of renewably energy is constrained by the physical network 
capacities. Therefore, under certain circumstances such generation has to be scaled down in 
order to meet the physical limitations of the network. The constraint is a consequence of 
Kirchhoff’s laws. Reductions of the generation of renewable energy producers should go to 
their own expenses. The same also happens to conventional plants. Any compensation 
payments are inappropriate.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 33

Text propus de Comisie Amendament

(33) Interconectarea între țări facilitează 
integrarea electricității provenite din 
surse de energie regenerabile. Pe lângă 
diminuarea variabilității, interconectarea 
poate duce la o reducere a costurilor de 
echilibrare, poate încuraja adevărat 
concurență care aduce prețuri mai mici, și 
poate veni în sprijinul dezvoltării 
rețelelor. De asemenea, utilizarea comună 
și optimă a capacității de transport ar 
putea contribui la evitarea construirii 
excesive de noi infrastructuri.

eliminat

Or. en

Justificare

The concept is wrong. Variability has to be handled within a control block, the structure of 
blocks being part of an interconnected power system. Balance power has to be provided 
predominantly on a local basis. If it is travelling on long distances, free capacity has to be 
reserved, because the emergency of balancing is not predictable. Grid development is based, 
inter alia, on investment incentives. Due to an obligation for operators to transport 
renewables they have to strengthen the grid for the peak amount of this infeed. It is this 
development that should be well estimated.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și 
pentru a permite dezvoltarea ulterioară a 
electricității din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei și
oferă stimulente în acest sens pentru a 
permite dezvoltarea ulterioară a 
electricității din surse de energie 
regenerabile, inclusiv a interconectărilor 
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dintre statele membre. dintre statele membre.

Or. en

Justificare

It is an obligation and task of the grid operators to care for the most efficient grid topology to 
secure the national supply. On the basis of efficiency, judged by the national regulator, they 
have benefits. Additional interconnectors will enhance trade. However, these assets should be 
recognized by the regulator.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor garantează transportul și 
distribuția electricității produse din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă 
prioritate instalațiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile, în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru.

(2) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței rețelei, statele 
membre se asigură că operatorii sistemelor 
de transport și distribuție prezenți pe 
teritoriul lor au obligația de a transporta și 
a distribui electricitatea produsă din surse 
de energie regenerabile. De asemenea, 
aceștia garantează accesul prioritar la 
rețeaua de electricitate produsă din surse de 
energie regenerabile. La distribuirea 
instalațiilor generatoare de electricitate, 
operatorii sistemelor de transport acordă
prioritate instalațiilor generatoare care 
utilizează surse de energie regenerabile sau 
instalațiilor care utilizează cogenerarea 
de energie electrică și termină (CET), în 
măsura în care siguranța sistemului electric 
național permite acest lucru. Statele 
membre pot pune în aplicare norme 
pentru reducerea intrărilor de la instalații 
generatoare care utilizează surse de 
energie regenerabile sau de la instalații 
care utilizează CET în situații critice, de 
exemplu în caz de supraîncărcare.

Or. en
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Justificare

Renewables and CHP have to be treated equally. To facilitate infeed from those sources grid 
operators are asked to give priority access. However, for the sake of security of supply this 
cannot be guaranteed under all circumstances. There have to be clear rules to curtail the 
infeed from these sources to avoid critical grid situations and even overloads and to strike a 
balance for the competition among generators.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(3) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
definească și să publice norme 
standardizate privind suportarea separat și 
în comun a costurilor adaptărilor tehnice, 
precum conectările la rețea și consolidările 
rețelei, care sunt necesare pentru a-i integra 
pe noii producători care alimentează 
rețeaua interconectată cu electricitate 
produsă din surse de energie regenerabile.

(3) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
definească și să publice norme 
standardizate privind suportarea separat și 
în comun a costurilor adaptărilor tehnice, 
precum conectările la rețea și consolidările 
rețelei, care sunt necesare pentru a-i integra 
pe noii producători care alimentează 
rețeaua interconectată cu electricitate 
produsă din surse de energie regenerabile. 
Costurile de conectare la rețea („ultimul 
kilometru”) trebuie să fie suportate de 
generator.

Or. en

Justificare

Grid operators have to indicate the most appropriate connection point based on technical 
objectives. The “last mile” solely serves the generator. Therefore according to the rules for 
conventional generators this refers to renewables and CHP as well. If a generator stops the  
generation facility for whatever reason, the “last mile” will become a stranded asset. So it 
has to be part of the business plan of the generator and not be borne by any other party.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) După caz, statele membre pot să 
impună operatorilor sistemelor de transport 
și distribuție să suporte, integral sau parțial, 
costurile menționate la alineatul (3). Statele 
membre revizuiesc și iau măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea cadrelor și normelor 
privind suportarea separat și în comun a 
costurilor menționate la alineatul (3) până 
cel târziu la 30 iunie 2011, iar ulterior din 
doi în doi ani, pentru a asigura integrarea 
noilor producători menționați la alineatul 
respectiv.

(4) După caz, statele membre pot să 
impună operatorilor sistemelor de transport 
și distribuție să suporte, integral sau parțial, 
costurile pentru consolidările necesare ale 
rețelei menționate la alineatul (3). Aceste 
costuri pot fi încorporate în tarifele de 
rețea pentru operatorii de rețea, dar nu 
fac obiectul unor reglementări de 
stimulare. Statele membre revizuiesc și iau 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
cadrelor și normelor privind suportarea 
separat și în comun a costurilor menționate 
la alineatul (3) până cel târziu la 30 iunie 
2011, iar ulterior din doi în doi ani, pentru 
a asigura integrarea noilor producători 
menționați la alineatul respectiv.

Or. en

Justificare

If the political will to subsidize particular sources results in additional investment needs for 
the grid operator, these costs have to be recognized as granted independent on what incentive 
regulation scheme is in place. As far as the realization scheme of the grid operator has to be 
efficient an ex ante check by the regulator is preferable.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism bazat pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
ținând seama de beneficiile rezultate din 
conectările producătorilor care au fost 
conectați inițial și ulterior, precum și ale 

(6) Suportarea în comun a costurilor 
menționată la alineatele (3) și (4) se aplică 
prin intermediul unui mecanism bazat pe 
criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii, ținând seama de 
beneficiile rezultate din conectările 
producătorilor care au fost conectați inițial 
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operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție. 

și ulterior, precum și ale operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(8a) Sursele de energie regenerabilă sunt 
amplasate, de obicei, în zone îndepărtate 
cu o încărcare limitată și, prin urmare, 
contribuie doar într-o mică măsură la 
securitatea în aprovizionare. În 
consecință, statele membre se asigură că 
securitatea în aprovizionare a sistemelor 
cu intrări semnificative din surse de 
energie regenerabilă este menținută prin 
mecanisme sofisticate de alocare pentru 
producția convențională.

Or. en

Justificare

For physical reasons of efficiency it is recommended to place generators as close as possible 
to the demand (load). Otherwise losses will increase dramatically and voltage control gets 
difficult. There are three primary sources unable to be transported: lignite, water and wind.
Therefore an allocation scheme has to be agreed upon, where to locate conventional 
generation, to maintain a secure system operation and to minimize the additional grid 
infrastructure.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 14a
Crearea unui fond SER al UE
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În conformitate cu principiul solidarității, 
ar trebui creat un fond SER al UE. 
Fondul SER al UE va fi utilizat în scopuri 
precum:
(a) finanțarea măsurilor de stimulare a 
SER, cum ar fi finanțarea costurilor 
indirecte specifice aferente dezvoltării E-
SER (de exemplu, consolidarea rețelelor) 
și
(b) finanțarea infrastructurilor 
transfrontaliere, pentru a permite 
transferul unor fluxuri semnificative de 
energie dintr-un stat membru în altul.

Or. en

Justificare

RES-development entails indirect costs as well direct and they require specific encouraging 
schemes that are difficult to be addressed only by GO-market.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre pun în aplicare actele
cu putere de lege și actele administrative 
necesare ducerii la îndeplinire a prezentei 
directive până cel târziu la 31 martie 
2010. Comisiei îi sunt comunicate de 
îndată, de către statele membre, textele 
acestor dispoziții, precum și un tabel de 
corespondență între aceste dispoziții și 
prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la ... 1. 
Bulgaria și România se vor conforma 
prezentei directive până la …2. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei
textele acestor acte și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.
1 Un an de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
2 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

The new timetable envisages concerns of Member States for a reasonable period of 
transposition. For the newest Member States, Bulgaria and Romania, this period shall be 
longer due to further transposition time.
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