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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0019),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 175 alineatul (1) și articolul 95 din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6 
0046/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru comerț internațional, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru transport și 
turism, al Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și cel al Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A6 0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului. 

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referire

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) și articolul 95,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

Or. en
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Justificare

Article 175(1) is the sole appropriate legal basis. A dual basis is reserved for extreme cases 
where several goals are equally important; yet, here the main aim is environmental protection 
-the current Directive on Energy from Renewable Sources and the Biofuels Directive have 
also been adopted under Article 175(1). Besides, biofuels provisions do not principally aim to 
facilitate trade- as the prescribed standards are far from harmonised- but to define 
sustainability criteria.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
20% privind ponderea globală a energiei 
din surse regenerabile și un obiectiv de 
10% privind energia regenerabilă în 
transporturi ar constitui obiective
corespunzătoare și realizabile, iar 
comunității de afaceri ar trebui să i se ofere 
stabilitatea pe termen lung necesară luării 
unor decizii investiționale raționale în 
sectorul energiei regenerabile, printr-un 
cadru care să includă obiectivele 
obligatorii.

(4) După cum s-a arătat în Foaia de parcurs 
pentru energia regenerabilă, un obiectiv de 
cel puțin 20% privind ponderea globală a 
energiei din surse regenerabile ar fi 
realizabil, iar comunității de afaceri ar 
trebui să i se ofere, printr-un cadru care să 
includă obiectivele obligatorii, stabilitatea 
pe termen lung necesară ei pentru 
avansarea pe calea unei economii bazate 
pe surse de energie regenerabile.

Or. en

Justificare

The Commission Renewable Energy Roadmap has been assessed by the Council and the 
Member States. This must be considered by the Commission when drafting this kind of recital.
The amendment clarifies this.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În lumina pozițiilor adoptate de (8) În lumina pozițiilor adoptate de 
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Comisie, de Consiliu și de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
globală de 20% a energiei regenerabile și o 
pondere de 10% a energiei regenerabile în 
transporturi în cadrul consumului Uniunii 
Europene în anul 2020.

Comisie, de Consiliu și de Parlamentul 
European, este necesar să se stabilească 
obiective obligatorii pentru o pondere 
minimă intermediară și globală de 20% a 
energiei regenerabile în cadrul consumului 
final în Uniunea Europeană în anul 2020.

Or. en

Justificare

The European Parliament is in favour of at least 25% share of renewable energies compared 
to the final energy consumption in 2020. The latest scientific and political evidence have 
shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector coming from biomass 
of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must therefore be dropped.
Sustainable biomass will be more efficiently used for other energy purposes such as electricity 
combined with heat (or cool) production.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe de altă parte, este necesar ca 
obiectivul de 10 % privind energia 
regenerabilă în transporturi să se fixeze la 
același nivel pentru fiecare stat membru, 
pentru a se asigura coerența 
specificațiilor și a disponibilității 
combustibilului pentru transport. 
Deoarece combustibilii pentru transport 
pot face cu ușurință obiectul tranzacțiilor 
comerciale, statele membre mai puțin 
înzestrate în ceea ce privește resursele 
relevante vor putea obține cu ușurință 
combustibili regenerabili pentru transport 
din altă parte. Deși pentru Comunitate ar 
fi posibil din punct de vedere tehnic să își 
îndeplinească obiectivul în materie de 
biocombustibili numai pe baza producției 
interne, este atât probabil, cât și de dorit 
ca obiectivul să fie atins printr-o 
combinație între producția internă și 

(10) Este totuși probabil ca obiectivul 
privind sursele de energie regenerabile să 
fie atins printr-o combinație între producția 
internă și importuri. În acest context, 
Comisia ar trebui să monitorizeze 
alimentarea pieței comunitare cu surse 
energetice regenerabile, inclusiv cu 
biomasă pentru producția de energie,
luând în considerare evoluția negocierilor 
comerciale multilaterale și bilaterale, 
precum și considerentele de ordin ecologic, 
social, financiar, de securitate energetică 
împreună cu alte aspecte.
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importuri. În acest scop, Comisia ar trebui 
să monitorizeze alimentarea cu 
biocombustibili a pieții comunitare și, 
după caz, să propună măsuri 
corespunzătoare de realizare a unei 
abordări echilibrate între producția 
internă și importuri, luând în considerare 
dezvoltarea negocierilor comerciale 
multilaterale și bilaterale, precum și 
considerentele de ordin ecologic, financiar, 
de securitate energetică împreună cu alte 
aspecte.

Or. en

Justificare

The Commission must monitor import and export of all energy supply whether it is 
domestically produced (and consumed) or imported from / exported to third countries.
Biomass for energy must in particular be carefully watched. However, the latest scientific and 
political evidence have shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector 
coming from biomass of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must 
therefore be dropped.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a permite realizarea unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor, este 
necesar să se asigure introducerea pe 
piață a unor amestecuri cu conținut mai 
ridicat de biomotorină în motorină decât 
cele prevăzute de standardul EN590/2004.

eliminat

Or. en

Justificare

This is covered by the Fuel Quality Directive.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din resurse
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate și a unei 
ponderi de 10% a biocombustibililor în 
consumul de benzină și motorină pentru 
transport în fiecare stat membru până în 
anul 2020, nu pot fi realizate suficient de 
bine de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

(57) Întrucât obiectivele generale ale 
prezentei directive, respectiv atingerea unei 
ponderi de 20% a energiei din surse
regenerabile în cadrul consumului global 
de energie din Comunitate până în anul 
2020, nu pot fi realizate suficient de bine 
de către statele membre și, prin urmare, 
având în vedere amploarea acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește
ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestor obiective.

Or. en

Justificare

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 

Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiei din 
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surse regenerabile. Aceasta stabilește 
obiective obligatorii privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie și pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în transporturi. Directiva definește 
normele referitoare la garanțiile de 
origine, procedurile administrative și 
racordarea la rețeaua electrică în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile. 
Prezenta directivă stabilește criteriile de 
durabilitate ecologică pentru 
biocombustibili și alte biolichide.

surse regenerabile și integrarea acestora în 
piața internă a UE în vederea măririi 
gradului de securitate a aprovizionării, de 
protecție a mediului, de competitivitate, 
precum și a consolidării poziției de lider a 
UE în domeniul industrial. Aceasta 
stabilește obiective obligatorii la nivel 
comunitar și național privind ponderea 
globală a energiei din surse regenerabile în 
cadrul consumului de energie pentru a 
garanta faptul că în 2020 cel puțin 20% 
din consumul final de energie în UE va fi 
acoperit din surse de energie 
regenerabile. Directiva definește normele 
referitoare la protecția sistemelor 
naționale de sprijin, la planurile de 
acțiune detaliate întocmite la nivel 
național cu privire la sursele de energie 
regenerabile, la procedurile administrative 
și la racordarea la infrastructură în ceea ce 
privește energia din surse regenerabile și 
creează, în plus, mecanisme flexibile 
pentru interacțiunea dintre statele 
membre în vederea realizării obiectivelor 
stabilite. Prezenta directivă stabilește 
criteriile de durabilitate ecologică și 
socială pentru energia produsă din 
biomasă.

Or. en

Justificare

The main features of the directive should be highlighted in the scope of the directive.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile 
non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a 
valurilor, maremotrică, hidroelectrică, 

(a) „energie din surse regenerabile” 
înseamnă surse de energie regenerabile: 
eoliană, solară, geotermală, a valurilor, 
maremotrică, hidroelectrică, biomasă, gaz 
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biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, 
gaz provenit din instalațiile de epurare a 
apelor uzate și biogaz;

de fermentare a deșeurilor, gaz provenit din 
instalațiile de epurare a apelor uzate și 
biogaz;

Or. en

Justificare

To be consistent with the new Eurostat and international definitions, this Directive covers 
only with energy sources that are renewables sources. Fossil and other categories of fuels not 
covered by these definitions are therefore excluded from this Directive.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „biomasă” înseamnă fracțiunea 
biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanțe vegetale și animale), silvicultură 
și industriile conexe, precum și fracțiunea 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și 
municipale;

(b) „biomasă” înseamnă fracțiunea 
biodegradabilă a produselor, deșeurilor și 
reziduurilor din agricultură (inclusiv 
substanțe vegetale și animale),
acvacultură, silvicultură și industriile 
conexe, precum și fracțiunea 
biodegradabilă - separată și colectată - a 
deșeurilor industriale și municipale;

Or. en

Justificare

The existing definition excludes biomass from aquacultural products such as algae.
Furthermore, biodegradable waste is generally much better recycled or composted, while the 
process gases can of course be used for energy generation. Also, since the biodegradable 
fraction of municipal and industrial waste typically has a low net energy output, this 
Directive should therefore promote the separation of this type of waste.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „energie geotermală” înseamnă 
energia stocată sub formă de căldură sub 
stratul solid al suprafeței terestre;

Or. en

Justificare

EU law does not have any harmonised definition of geothermal energy: there are 
heterogeneous national definitions. This leads to confusion. Therefore, the Directive should 
provide a definition of geothermal energy. The proposed definition is widely used by the 
geothermal industry as it is part of national standards.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „biolichide” înseamnă combustibil 
lichid utilizat în scopuri energetice și 
produs din biomasă;

(e) „biomasă pentru producția de energie” 
înseamnă combustibil solid, gazos sau
lichid utilizat în scopuri energetice și 
produs din biomasă;

Or. en

Justificare

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector or used as liquid fuel in heat and power generation. It is therefore essential 
that this overarching term is defined.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „biocombustibili” înseamnă combustibil 
lichid sau gazos pentru transport, produs 
din biomasă;

(f) „combustibili pentru transport produși 
din biomasă” înseamnă combustibil lichid 
sau gazos pentru transport, produs din 
biomasă;

Or. en

Justificare

Biomass for energy can have many applications such as heat and electricity generation as 
well as transport fuels. This term clearly defines this distinction.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „teren cu valoare de conservare 
ridicată” înseamnă:
(i) zone ce conțin concentrații de o 
semnificație globală, regională sau 
națională de elemente ale biodiversității 
(de exemplu endemism, specii pe cale de 
dispariție, refugii);
(ii) suprafețe de peisaj largi de o 
semnificație globală, regională sau 
națională pe care există, sub forma de 
distribuție și în abundența lor naturale, 
populații viabile de toate sau aproape 
toate speciile ce se găsesc acolo în mod 
natural;
(iii) zone care se află în cadrul unor 
ecosisteme rare, amenințate sau pe cale de 
dispariție sau care conțin astfel de 
ecosisteme;
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(iv) zone care oferă ecosistemelor servicii 
de bază în situații critice (de exemplu 
protecția bazinelor hidrografice, 
combaterea eroziunilor);
(v) zone care au un rol esențial în 
satisfacerea nevoilor de bază a 
comunităților locale (de exemplu 
subzistența, sănătatea);
(vi) zone care au un rol critic pentru 
identitatea culturală tradițională a 
comunităților locale (zone de semnificație 
culturală, ecologică, economică sau 
religioasă, identificate în colaborare cu 
astfel de comunități locale);

Or. en

Justificare

High Conservation Value (HCV) must be defined as it forms a cornerstone of article 15 
ensuring the sustainability of fuels from biomass, in particular preserving biodiversity and 
ecological integrity. HCV is defined by a network of organisations including the World 
Conservation Union (IUCN) and the World Bank and is already used by the Forestry 
Stewardship Council (FSC) international timber certification scheme.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „zone umede”înseamnă terenuri 
acoperite sau saturate cu apă în mod 
permanent sau pentru o perioadă 
semnificativă a anului;

Or. en

Justificare

Wetland must be defined in this Directive. Wetlands are important carbon stores and if 
converted can result in the release of significant quantities of greenhouse gases. Non drained 
peatlands, e.g. pristine peatland, are definitely included in this definition.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „teren nefolosit, degradat sau 
marginal” înseamnă terenul care nu este 
în prezent și nici nu a fost pădure sau 
teren umed din 1990, care nu are o 
valoare de conservare ridicată și nici nu 
se află în vecinătatea imediată a unei 
astfel de zone, în cadrul unor zone 
naturale de valoare sau protejate de 
guvern, și care nu a fost folosit în scopuri 
agricole timp de cel puțin 10 ani;

Or. en

Justificare

Idle, marginal and degraded lands must be defined in this Directive. This definition needs to 
be set-out clearly to ensure that this land, if used for transport fuels from biomass, does not 
have conservation value or high carbon stock value or is otherwise used in the production of 
food. High Conservation Value is an internationally agreed status that protects biodiversity 
and ecological integrity. 1990 is the cut-off date for deforestation agreed under the Kyoto 
Protocol.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fd) „combustibili agricoli” sunt 
combustibilii produși din biomasă 
cultivată pe terenuri arabile, care 
concurează pentru terenurile arabile cu 
producția de alimente sau de hrană 
pentru animale;

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile;

(g) „garanție de origine” înseamnă un 
document electronic care are funcția de a 
furniza dovada că o cantitate de energie 
dată a fost produsă din surse regenerabile, 
în special pentru îndeplinirea obligației de 
divulgare a informației cu privire la 
energia electrică, prevăzută în Directiva 
2003/54/CE;

Or. en

Justificare

The role of this document must be clear. It serves the purpose of labelling the sources on how 
the electricity has been produced. The reference to the disclosure provisions of the Directive 
concerning the common rules for the internal market in electricity provides with this needed 
clarification.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „certificat de transfer contabil” 
înseamnă un document electronic marcat 
în mod special, care poate fi folosit în mod 
opțional de statele membre în scopul 
transferului unei cantități anume de 
energie produsă din surse regenerabile 
către un alt stat membru exclusiv pentru 
contabilizarea progresului către 
obiectivele stabilite;

Or. en
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Justificare

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in Articles 8 and 9 of this Directive for those Member States which want to opt-in for such a 
system. It is important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are - if 
issued - for disclosure purposes only, and transfer accounting certificates, which are for 
target accounting purposes only.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat intervenției pe piață a unui stat 
membru, destinat să ajute energia din 
surse regenerabile să găsească o piață prin 
reducerea costurilor de producție ale 
acestei energii, prin creșterea prețului la 
care aceasta poate fi vândută sau prin 
mărirea, prin intermediul unor obligații 
referitoare la energia regenerabilă sau în 
alt mod, a volumului achiziționat de acest 
tip de energie;

(h) „sistem de sprijin” înseamnă un sistem, 
datorat unei intervenții la nivel de politici 
prin care sunt create sau consolidate 
stimulente pentru utilizarea mai pe larg a 
energiei din surse regenerabile. Sistemele 
de sprijin naționale includ, în special, 
obligațiile privind energia din surse 
regenerabile, ajutorul pentru investiții, 
scutirile sau vacanțele fiscale, 
rambursările fiscale și sistemele de sprijin 
direct al prețurilor, în special mecanisme 
de achiziții și de prime;

Or. en

Justificare

The definition of "support scheme" must be clarified.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât se arată în traiectoria 

(2) Statele membre introduc măsuri 
adecvate pentru a garanta că ponderea de 
energie din surse regenerabile este egală 
sau mai mare decât obiectivele 
intermediare minime obligatorii stabilite 
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orientativă stabilită în anexa I partea B. în anexa I partea B.

Or. en

Justificare

In order to ensure that the overall 2020 EC and Member States targets are met, it is 
necessary that obligatory interim targets are also adopted. The trajectory proposed under 
annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last years 
before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to reach 
their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary minimum.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Două sau mai multe state membre 
pot urmări atingerea obiectivelor stabilite 
la alineatele (1) și (2) în cooperare, prin 
instrumentele flexibile stabilite la 
articolul 9 alineatul (1b).
Cooperarea în temeiul prezentului alineat 
este notificată Comisiei de toate statele 
membre implicate, iar noul obiectiv 
pentru grupul de state membre respectiv și 
metoda pentru calculul acestuia fac 
obiectul aprobării de către Comisie.

Or. en

Justificare

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru se asigură că 
ponderea energiei din surse regenerabile 
utilizată în transporturi în 2020 reprezintă 
cel puțin 10% din consumul final de 
energie în transporturi în statul membru 
respectiv.

eliminat

La calcularea energiei totale consumate 
în transporturi în sensul primului 
paragraf nu se iau în considerare alte 
produse petroliere în afară de benzină și 
motorină.

Or. en

Justificare

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Planuri naționale de acțiune Planuri de acțiune privind energia din 
surse regenerabile

Or. en

Justificare

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
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renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru adoptă un plan de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile (PAR).

Or. en

Justificare

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care mai multe state 
membre intenționează să urmărească 
realizarea obiectivelor în comun, fiecare 
dintre aceste state membre include 
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detaliile acordurilor corespunzătoare în 
planul său de acțiune național privind 
energia din surse regenerabile.

Or. en

Justificare

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive. Each Member States that have decided so must then describe in details the joint 
agreement in its respective RAP.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia furnizează, nu mai târziu de 
30 iunie 2009, un model obligatoriu 
pentru planurile de acțiune privind 
energia din surse regenerabile în vederea 
îndrumării statelor membre, care conține 
următoarele cerințe minime:
(a) Datele statistice de referință ale 
statelor membre cu privire la ponderea 
energiei provenite din surse regenerabile 
în consumul final de energie pentru 2005 
și pentru anul cel mai recent pentru care 
sunt disponibile datele respective, iar 
consumul final de energie se definește 
după cum urmează:
- combustibili solizi, petrol, gaz, surse de 
energie regenerabile, electricitate și 
căldură (căldură derivată, încălzire 
centrală); căldură și electricitate produse 
din surse regenerabile și neregenerabile;
- sectoare: industria, gospodăriile casnice, 
serviciile și transporturile;
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- electricitate (fără electricitatea folosită 
pentru încălzire și apă caldă), căldură 
(inclusiv electricitatea folosită pentru 
încălzire și apă caldă) și transporturi; în 
fiecare caz, din surse de energie 
regenerabile și surse de energie 
neregenerabile;
(b) obiectivul global național obligatoriu 
al fiecărui stat membru privind ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
consumul final de energie în 2020, stabilit 
în anexa I partea A;
(c) obiectivele intermediare minime 
naționale obligatorii ale statelor membre, 
stabilite în anexa I partea B;
(d) obiectivele intermediare și cele pentru 
2020, obligatorii la nivel național, ale 
statelor membre în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în electricitate, căldură și răcire, precum 
și în transporturi:
(i) obiective obligatorii în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în electricitate:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
electricitate în 2020 în vederea îndeplinirii 
părții A din anexa I;
- obiective naționale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în electricitate în vederea îndeplinirii 
părții B din anexa I;
(ii) obiective obligatorii în ceea ce privește 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în încălzire și răcire:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
încălzire și răcire în 2020 în vederea 
îndeplinirii părții A din anexa I;
- obiective național intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în încălzire și răcire în vederea 
îndeplinirii părții B din anexa I;



PR\722155RO.doc 23/92 PE405.949v01-00

RO

(iii) obiective obligatorii în ceea ce 
privește ponderea energiei din surse 
regenerabile în transporturi:
- obiectivul național pentru ponderea 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi în 2020 în vederea 
îndeplinirii părții A din anexa I;
- obiective naționale intermediare pentru 
ponderea energiei din surse regenerabile 
în transporturi în vederea îndeplinirii 
părții B din anexa I;
(e) Măsuri pentru realizarea acestor 
obiective:

(i) tabel sinoptic, conținând toate măsurile 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile;
(ii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
electricitate:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile,
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12-14;

(iii) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
încălzire și răcire:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile,
- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12 și 13;

(iv) măsuri pentru promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile în 
transporturi:
- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile,
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- măsuri specifice pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite la articolele 12 și 13, 
precum și a celor stabilite la articolele 15-
17;
(v) măsuri specifice pentru promovarea 
utilizării energiei produse din biomasă:

- măsuri generale, printre care se numără 
politici fiscale, financiare, juridice sau de 
altă natură, care promovează utilizarea 
energiei din surse regenerabile,
- măsuri specifice pentru mobilizarea de 
biomasă nouă, având în vedere 
următoarele principii:
• cantitatea de biomasă necesară pentru 
realizarea obiectivelor

• se definește tipul și originea biomasei

• disponibilitatea/potențialul/importul de 
biomasă trebuie să fie coerente cu 
obiectivul

• se stabilesc măsuri pentru mărirea 
disponibilității de biomasă, ținându-se 
seama de alți utilizatori de biomasă 
(agricultura și sectoarele ce se bazează pe
silvicultură).
(f) Evaluările:
(i) contribuția totală așteptată de la 
fiecare tehnologie de producere a energiei 
din surse regenerabile în vederea 
realizării obiectivelor obligatorii pentru 
2020 și a obiectivelor intermediare 
obligatorii în ceea ce privește ponderea 
energiei provenite din surse regenerabile 
în electricitate, încălzire și răcire, precum 
și în transporturi;
(ii) consumul brut și consumul final de 
energie pentru 2020 conform unui 
scenariu în care lucrurile s-ar desfășura 
în mod obișnuit și unui alt scenariu în 
care s-ar pune accentul pe eficiență;
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(iii) o evaluare strategică a efectelor 
asupra mediului, așa cum este prevăzută 
în Directiva 2001/42/CE privind ESM, 
care cuprinde atât beneficiile aduse 
mediului în urma utilizării energiei din 
surse regenerabile, cât și impactul asupra 
acestuia.

Or. en

Justificare

Most of the EU effort on renewable energies will be delivered through improving the national 
framework for the renewable energy investments. The Commission shall therefore make 
available to Member States by 31 March 2010 at the latest a clear harmonised format for the 
national renewable energy action plans, with a view to facilitating the presentation of the 
national action plans and their subsequent analysis.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre își notifică planurile 
naționale de acțiune Comisiei până cel 
târziu la 31 martie 2010.

(2) Statele membre își notifică planurile de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile Comisiei până cel târziu la 31 
martie 2010.

Or. en

Justificare

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei luni de la 
notificarea de către un stat membru, în 
temeiul alineatului (2), a unui plan de 
acțiune privind energia din surse 
regenerabile, Comisia poate respinge 
planul respectiv sau orice aspect al lui în 
baza faptului că nu conține toate 
elementele menționate la alineatul (1b) 
sau că este incompatibil cu obiectivele 
obligatorii stabilite în anexa I. În acest 
caz, statul membru în cauză propune 
modificări; planul de acțiune nu se 
consideră adoptat atât timp cât  Comisia 
nu acceptă modificările respective. 
Comisia prezintă motivele oricărei decizii 
de a respinge planul de acțiune.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru a cărui pondere de 
energie din surse regenerabile a scăzut sub 
valoarea stabilită în traiectoria orientativă
din anexa I partea B în perioada de doi ani 
care s-a scurs prezintă Comisiei un nou 
plan de acțiune la nivel național până cel 
târziu la data de 30 iunie a anului următor, 

(3) Statul membru a cărui pondere de 
energie din surse regenerabile a scăzut sub 
valoarea stabilită în obiectivele 
intermediare obligatorii din anexa I partea 
B în perioada de doi ani imediat anterioară
prezintă Comisiei un nou plan privind 
energia din surse regenerabile până cel 
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prin care stabilește măsuri corespunzătoare 
de garantare că pe viitor ponderea de 
energie din surse regenerabile va fi mai 
mare sau egală cu valoarea stabilită în 
traiectoria orientativă din anexa I partea 
B.

târziu la data de 31 martie a anului 
următor, prin care stabilește măsuri 
corespunzătoare de garantare că pe viitor
ponderea de energie din surse regenerabile 
va fi mai mare decât valoarea stabilită în 
obiectivele din anexa I partea B cu cel 
puțin procentul cu care statul membru 
respectiv nu și-a îndeplinit obiectivul 
intermediar. Statul membru în cauză va 
face, de asemenea, obiectul mecanismului 
de sancționare directă prevăzut la 
articolul 6a.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Biocombustibilii și alte biolichide care nu 
respectă criteriile de durabilitate ecologică 
prevăzute de la articolul 15 nu se iau în 
considerare.

Biomasa destinată producerii de energie,
care nu respectă criteriile de durabilitate 
ecologică prevăzute de la articolul 15, nu 
se ia în considerare.

Or. en

Justificare

Sustainability criteria should apply for all energy uses from biomass.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Justificare

Member states should work intensively towards meeting their 2020 targets. Adjustments of the 
targets on the basis of “very long lead-times projects” and “force majeure” could be used by 
Member States to either water down the target, postpone or even avoid the achievement of 
their targets. It should therefore be deleted. 27 Member States have committed through their 
Heads of State to a mandatory 2020 target. It is not a 2022 or 2024 target. Member States 
should deliver on their commitment.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

The European Court of Justice has repeatedly recognised the principle of "force majeure" as 
being part of EC law, and has applied it in different contexts without any need that EC 
legislation makes reference to it.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

As for hydro, wind resource can show substantial variations in certain years. In order not to 
biais the 2-year mandatory minimum intermediary targets, wind performance should be 
'normalised' to make EU minimum intermediary targets comparable.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
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European Parliament and of the Council of 5 April 2006.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Energia termică generată de instalațiile de 
încălzire sau răcire care utilizează energia 
geotermală din sol sau din apă este luată în 
considerare în sensul aplicării alineatului 
(1) litera (b) numai în acea parte a sa care 
depășește energia primară din surse 
regenerabile necesară pentru 
funcționarea instalației.

Or. en

Justificare

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Energia termică generată de sistemele 
energetice pasive, în care se realizează un 
consum mai mic de energie în mod pasiv 
prin proiectarea clădirilor, prin utilizarea 
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la căldura generată de energia produsă din 
surse neregenerabile, nu se ia în 
considerare în sensul aplicării alineatului 1 
litera (b).

pompelor termice care folosesc căldura 
ambiantă din aer sau prin utilizarea 
căldurii generate de energia produsă din 
surse neregenerabile, nu se ia în 
considerare în sensul aplicării alineatului 1 
litera (b).

Or. en

Justificare

Heat pumps using ambient heat from air are an energy efficiency instrument which is covered 
under the existing energy end-use efficiency and energy services Directive 2006/32/EC of the 
European Parliament and of the Council of 5 April 2006.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (1) litera (c), 
produsele petroliere nu se iau în 
considerare, cu excepția benzinei și a 
motorinei.

Or. en

Justificare

Air and maritime transport fuels from biomass are not covered under this Directive.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9– litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consumată în cadrul Comunității; (a) este efectiv importată și consumată în 
cadrul Comunității;

Or. en
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Justificare

This addition is discussed in the Council Energy Working Group, and is an improvement of 
the Commission proposal.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) țara terță în cauză a adoptat obiective 
intermediare și obiective pentru 2020 
obligatorii în vederea extinderii volumului 
de energie din surse regenerabile la un 
nivel de anvergură similară celei a 
obiectivelor stabilite în anexa I părțile A și 
B;

Or. en

Justificare

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) țara terță în cauză a îndeplinit 
cerințele stabilite în anexa I părțile A și B 
în perioada de îndeplinire imediat 
anterioară, dacă este cazul;

Or. en

Justificare

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
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and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) electricitatea este distribuită cu o 
garanție de origine și cu un certificat de 
transfer contabil, ambele făcând parte din
sisteme echivalente cu cele stabilite în 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

The development of renewable energies is crucial for energy security of concerned countries 
and of the EU. The potential imports of renewables from these countries to the EU makes only 
sense if the generated renewables are additional and if they follow equivalent rules.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că, în scopul 
prezentării informațiilor respective, 
originea electricității produse din surse de 
energie regenerabile și a încălzirii sau 
răcirii produse din surse de energie 
regenerabile în centrale cu o capacitate de 
cel puțin 5 MWth poate fi garantată ca 
atare în înțelesul prezentei directive. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) tipul oricărui sistem de sprijin folosit 
pentru producerea unității respective de 
energie; și

Or. en

Justificare

To avoid possible double counting and increase transparency, it is necessary that each 
guarantee of origin specifies also the type of support scheme the specific RES production unit 
has received, if any.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) faptul dacă instalația de energie 
regenerabilă în cauză a dus la producerea 
unei cantități suplimentare de energie 
regenerabilă, în conformitate cu articolul 
11a alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanțiile de origine specifică, de 
asemenea, faptul dacă au fost emise 
certificate de transfer contabil pentru 
unitatea de energie respectivă.

Or. en

Justificare

Guarantees of origin and transfer accounting certificates having two different functions, it 
must be clear when both electronic documents have been issued for the same MWh of 
renewable energy.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că odată 
ce o garanție de origine este emisă, în 
temeiul reglementărilor prevăzute în 
Directiva 2004/8/CE, cu privire la energia 
din surse regenerabile produsă într-o 
instalație de cogenerare, nu se mai emite 
nicio altă garanție de origine în temeiul 
prezentului articol. Această dispoziție se 
aplică și în cazul în care au fost emise alte 
informații ce pot fi folosite în scopul 
îndeplinirii obligației de dezvăluire a 
informațiilor cu privire la energia 
electrică, prevăzute în Directiva 
2003/54/CE. 

Or. en
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Justificare

In order to avoid double counting, only one Guarantee of origin must be issued for the part of 
renewable energy.

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre pot limita exporturile 
de garanții de origine în cazul în care 
unitatea de energie respectivă a beneficiat 
de susținerea unui sistem național de 
sprijin.

Or. en

Justificare

Renewable energies that are supported by any support scheme should not be sold as cheap 
green energy to other countries.

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Garanțiile de origine nu implică în 
sine dreptul de a beneficia de sistemele 
naționale de sprijin.

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Certificate de transfer contabil pentru 

electricitatea, încălzirea și răcirea produse 
din surse de energie regenerabile

(1) Statele membre care hotărăsc din 
proprie inițiativă să recurgă la sistemul de 
flexibilitate prevăzut la articolul 9 
alineatul (1b) litera (a) creează un sistem 
care să garanteze emiterea unui certificat 
de transfer contabil la solicitarea unui 
producător de energie regenerabilă. 
Statele membre care convin din proprie 
inițiativă să folosească certificate pentru 
contabilizarea progresului către 
obiectivele stabilite în contabilitatea 
proiectelor comune desfășurate în temeiul 
opțiunii prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1b) litera (c) creează un sistem care să 
garanteze emiterea unui certificat de 
transfer contabil pentru proiectele 
comune în cauză privind energia din 
surse regenerabile.
Un certificat de transfer contabil are 
valoarea standard de 1 MWh. Pentru 
fiecare MWh de energie produsă nu se 
emite mai mult de un certificat de transfer 
contabil .
(2) Certificatele de transfer contabil se 
emit, se transferă și se anulează 
electronic. Aceste certificate trebuie să fie 
precise, fiabile și să nu poată fi fraudate.
Certificatele de transfer contabil 
precizează cel puțin următoarele:
(a) sursa de energie din care a fost 
produsă energia și data inițială și finală a 
perioadei în care aceasta a fost produsă;
(b) faptul dacă certificatul de transfer 
contabil se referă la:
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(i) electricitate; sau
(ii) încălzire și/sau răcire;

(c) identitatea, amplasarea, tipul și 
capacitatea instalației unde a fost produsă 
energia și data la care instalația a fost 
dată în exploatare;
(d) data și țara de emitere, precum și un 
număr unic de identificare pentru fiecare 
certificat de transfer contabil;
(e) cuantumul și tipul oricăror ajutoare de 
investiții acordate pentru instalație; și
(f) tipul oricărui sistem de sprijin folosit 
pentru producerea unității respective de 
energie.
Certificatele de transfer contabil specifică, 
de asemenea, faptul dacă au fost emise 
garanții de origine pentru unitatea de 
energie respectivă.
(3) Statele membre menționate la articolul 
9 alineatul (1b) litera (a) recunosc 
certificatele de transfer contabil emise de 
alte state membre menționate la articolul 
9 alineatul (1b) litera (a) în conformitate 
cu prezenta directivă. Statele membre 
menționate la articolul 9 alineatul (1b) 
litera (c) recunosc certificatele de transfer 
contabil pentru proiectele comune 
respective. Orice refuz al unui stat 
membru menționat în prezentul alineat de 
a recunoaște un certificat de transfer 
contabil trebuie să se întemeieze pe 
criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii.
În cazul în care un stat membru 
menționat în prezentul alineat refuză 
recunoașterea unui certificat de transfer 
contabil, Comisia poate adopta o decizie 
prin care să oblige statul membru în 
cauză să recunoască certificatul.
Cu toate acestea, statele membre care nu 
recurg la opțiunea menționată la articolul
9 alineatul (1b) litera (a) nu au obligația 
de a recunoaște certificatele pentru 
contabilizarea progresului către 
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obiectivele stabilite emise de alte state 
membre.
(4) Statele membre se asigură că toate 
certificatele de transfer contabil care 
urmează să fie emise pentru energia 
regenerabilă generată într-un an 
calendaristic dat se emit cel târziu la trei 
luni după sfârșitul anului respectiv.
(5) Certificatele de transfer contabil nu 
implică în sine dreptul de a beneficia de 
sistemele naționale de sprijin.

Or. en

Justificare

Transfer accounting certificates (TAC) of electricity, heating and cooling produced from 
renewable energy sources are a voluntary scheme which might be adopted by certain Member 
States to organise their flexibility with other Member States.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme competente și registrele 
garanțiilor de origine

Organisme competente și registrele 
garanțiilor de origine și ale certificatelor 

de transfer contabil

Or. en

Justificare

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește și menține un registru 
național al garanțiilor de origine;

(a) stabilește și menține un registru 
național al garanțiilor de origine și, în 
cazul în care recurge la instrumentele 
flexibile prevăzute la articolul 9 alineatul 
(1b) litera (a) sau (c), certificate de 
transfer contabil;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) emite garanții de origine; (b) emite garanții de origine și, în cazul în 
care recurge la instrumentele flexibile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1b) 
litera (a) sau (c), certificate de transfer 
contabil;

Or. en

Justificare

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înregistrează orice transfer de garanții 
de origine;

(c) înregistrează orice transfer de garanții 
de origine și, în cazul în care recurge la 
instrumentele flexibile prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1b) litera (a) sau (c), 
de certificate de transfer contabil;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) anulează garanții de origine; (d) anulează garanții de origine și, în cazul 
în care recurge la instrumentele flexibile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1b) 
litera (a) sau (c), certificate de transfer 
contabil;

Or. en

Justificare

A single competent body should be responsible for guarantees of origin and, if chosen 
voluntarily by a Member State, for transferring accounting certificates.
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Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) publică un raport anual cu privire la 
cantitățile de garanții de origine și, în cazul 
în care recurge la instrumentele flexibile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1b) 
litera (a) sau (c), cu privire la cantitățile 
de certificate de transfer contabil emise,
transferate spre sau dinspre fiecare din 
celelalte organisme competente și anulate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Registrul național al garanțiilor de 
origine înregistrează garanțiile de origine 
deținute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanție de origine se păstrează 
într-un singur registru.

(3) Registrul național al garanțiilor de 
origine și, în cazul în care statul respectiv 
recurge la instrumentele flexibile 
prevăzute la articolul 9 alineatul (1b) 
litera (a) sau (c), al certificatelor de 
transfer contabil înregistrează garanțiile de 
origine și certificatele de transfer contabil
deținute de fiecare persoană. În orice 
moment, o garanție de origine se păstrează 
într-un singur registru.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Organismul competent național este 
unicul organism competent în ceea ce 
privește garanțiile de origine și 
certificatele de transfer contabil, în cazul 
în care un stat membru optează pentru 
acestea din proprie inițiativă, precum și în 
ceea ce privește toate instalațiile din statul 
membru respectiv care folosesc surse de 
energie regenerabile. Organismul 
competent nu este responsabil pentru 
emiterea garanțiilor de origine și a 
certificatelor de transfer contabil 
instalațiilor care folosesc surse de energie 
regenerabile și se află în alte state 
membre. Statele membre garantează 
faptul că nu este încălcată sfera de 
responsabilități a autorităților competente 
înființate în alte state membre în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 58

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 

eliminat
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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;

Or. en

Justificare

As defined, a guarantee of origin is an electronic document which has the function of 
providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable sources for the 
purpose of the electricity disclosure obligation. The amendment provides with this 
clarification.

Amendamentul 59

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; or

eliminat

Or. en

Justificare

As defined, a guarantee of origin is an electronic document which has the function of 
providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable sources for the 
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purpose of the electricity disclosure obligation. The amendment provides with this 
clarification.

Amendamentul 60

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.

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 configurației sale 
energetice, în special în scopul respectării 
obligației de dezvăluire a informațiilor cu 
privire la energia electrică prevăzute în 
[Directiva 2003/54/CE]; în acest caz, 
garanția de origine se prezintă 
organismului desemnat de statul membru 
în care este consumată energia descrisă de 
configurația energetică.

Or. en

Justificare

As defined, a guarantee of origin is an electronic document which has the function of 
providing proof that a given quantity of energy was produced from renewable sources for the 
purpose of the electricity disclosure obligation. The amendment provides with this 
clarification.

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot cere furnizorului 
de energie sau consumatorului de energie 
în cauză să depună un certificat de 
transfer contabil în vederea anulării 
acestuia, însoțit de fiecare garanție de 
origine în care se specifică faptul că 
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pentru unitatea de energie respectivă a 
fost emis un certificat pentru 
contabilizarea progresului către 
obiectivele stabilite.

Or. en

Justificare

It makes sense to allow Member States that are importing electricity from renewable energy 
sources to require these imports to contribute to the national target.

Amendamentul 62

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:

Organismul competent anulează 
garanțiile de origine prezentate în 
conformitate cu alineatul (1) imediat după 
prezentarea lor.

(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

Guarantees of origin must be cancelled as soon as they have been submitted to the competent 
authority.
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Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Când un organism competent 
anulează o garanție de origine, o cantitate 
echivalentă de energie produsă pe bază de 
surse de energie regenerabile se elimină 
din registru, în scopul respectării 
cerințelor din prezenta directivă cu privire 
la dezvăluire în materie de electricitate, de 
încălzire și de răcire. Această eliminare 
previne dubla contabilizare a cantităților 
dezvăluite de electricitate, de încălzire și 
de răcire.

Or. en

Justificare

Guarantees of origin must be cancelled as soon as they have been submitted to the competent 
authority in order to avoid double counting of disclosure certificates.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Prezentarea certificatelor de contabilizare 
de transfer pentru anulare

Statele membre care se decid să opteze 
pentru regimurile de flexibilitate 
prezentate la articolul 9 alineatul (1b) 
literele (a) sau (c) pot solicita, pe perioada 
în care recurg la aceste regimuri, 
prezentarea unui certificat de 
contabilizare de transfer pentru anulare, 
unui organism competent desemnat la 
articolul 7 și corespunzând unității de 
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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 
organului competent desemnat de statul 
membru care a instituit obligația;
(2) În sensul alineatului (1), statele 
membre pot solicita prezentarea 
certificatului de contabilizare de transfer 
organului competent o dată cu garanția 
de origine care a fost emisă pentru 
unitatea de energie în cauză.
(3) În cazul în care un operator a 
prezentat unul sau mai multe certificate 
de contabilizare de transfer unui 
organism competent în conformitate cu 
alineatul (1a) litera (a) sau (b), 
operatorul:
(a) solicită certificate de contabilizare de 
transfer, în conformitate cu articolul 6a 
alineatul (1), pentru întreaga producție 
viitoare de energie din surse regenerabile 
de la aceeași instalație;
(b) prezintă aceste certificate de 
contabilizare de transfer pentru anulare 
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aceluiași organism competent. 
(4) Statele membre permit, de asemenea, 
operatorilor să prezinte certificate de 
contabilizare de transfer unui organism
competent pentru anulare din proprie 
inițiativă, spre exemplu pentru a garanta 
caracterul adițional al unui produs de 
energie verde oferit consumatorilor.
(5) Organismul competent anulează 
certificatele de contabilizare de transfer 
prezentate în conformitate cu alineatul 
(1), cu alineatul (3) și cu articolul 8 
alineatul (1a), imediat după prezentarea 
lor.
(6) Certificatele de contabilizare de 
transfer nu se prezintă unui organism 
competent pentru anulare la mai mult de 
un an de la data la care au fost emise.

Or. en

Justificare

For those Member States which opt-in for certain flexibility schemes, transfer accounting 
certificates (TAC) can act as a tool to account for the transfers.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul garanțiilor de origine Regimuri de sprijin naționale și 
instrumente de flexibilitate

Or. en

Justificare

Article as amended is about national support schemes and flexible instruments that Member 
States can use.
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Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatele 1 și 1a (noi)

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) Regimurile de sprijin naționale pentru 
promovarea energiilor regenerabile sunt 
cele mai importante instrumente pentru 
atingerea obiectivelor formulate la 
articolul 3. Statele membre sunt libere să 
aleagă alte regimuri de sprijin pentru 
energia produsă pe bază de surse 
regenerabile.

(1a) Atât timp cât nu există un regim de 
sprijin european și pentru a garanta că 
regimurile de sprijin naționale pot urmări 
în mod eficient obiectivele prezentei 
directive, trebuie lăsată în seama statelor 
membre grija de a decide dacă și în ce 
măsură ele acordă energiei regenerabile 
produse de alte state membre dreptul de a 
beneficia de propriile lor regimuri de 
sprijin naționale.

Or. en

Justificare

In order to promote renewable energies, the key instrument is the support schemes that are in 
place in Member States. Support schemes have to carry the largest part of reaching the 
targets and it is up to subsidiarity.
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Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În afară de regimurile de sprijin 
naționale și pentru a facilita flexibilitatea 
în atingerea obiectivelor naționale în 
conformitate cu articolul 3, statele 
membre pot coopera din proprie inițiativă, 
manifestându-se în favoarea uneia sau a 
mai multora din opțiunile următoare:
(a) Statele membre pot decide să emită 
certificate de contabilizare de transfer 
(CCT) în conformitate cu articolul 6a 
alineatul (1), pentru a le face 
transferabile de la persoană la persoană. 
Aceste transferuri pot însoți transferul de 
energie la care se referă certificatul de 
contabilizare de transfer sau pot fi 
independente de orice astfel de transfer. 
Transferurile de CCT între persoane din 
diferite state membre nu sunt posibile 
decât dacă:
- statul membru care emite CCT și-a 
depășit obiectivele intermediare minime 
obligatorii fixate în anexa I partea B în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente perioadei de valabilitate a 
transferului,
- CCT emise se referă la energia produsă 
pe bază de surse regenerabile de instalații 
devenite operaționale după intrarea în 
vigoare a prezentei directive.
(b) Două sau mai multe state membre pot 
decide să transfere statistic între ele 
energie electrică produsă pe bază de surse 
regenerabile, în scopul contabilizării în 
direcția obiectivelor lor naționale. 
Volumul pe care un stat membru îl poate 
transfera, conform acestei opțiuni, altor 
state membre se limitează la volumul total 
de energie produsă pe bază de surse 
regenerabile care a beneficiat de un regim 
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de sprijin administrat de statul membru în 
cauză. Un stat membru nu poate transfera 
statistic unui alt stat membru energie 
produsă pe bază de surse regenerabile 
decât dacă partea sa de energie 
regenerabilă depășește obiectivele 
intermediare minime obligatorii fixate în 
anexa I partea B, în decursul perioadei de 
doi ani imediat precedente perioadei de 
valabilitate a transferului. Aceste 
transferuri nu sunt efective decât după ce 
au fost comunicate Comisiei de către toate 
statele membre implicate în transferuri.
(c) Statele membre pot cădea de acord 
asupra unor proiecte comune în care unul 
sau mai multe state membre (țările 
investitoare) susțin un proiect de energie 
regenerabilă într-un alt stat membru (țara 
gazdă). În acest caz, țara gazdă și țara 
investitoare pot transfera statistic între ele 
energie regenerabilă sau țara gazdă poate 
emite certificate de contabilizare de 
transfer pentru proiectul de energie 
produsă pe bază de surse regenerabile în 
cauză și poate transmite aceste certificate 
țărilor investitoare. Conform acestei 
opțiuni (c), un stat membru poate deveni o 
țară gazdă dacă, în decursul perioadei de 
doi ani imediat precedente perioadei 
proiectului comun, partea sa de energie 
produsă pe bază de surse regenerabile 
depășește traiectoria orientativă fixată în 
anexa I partea B cu un volum cel puțin 
egal cu volumul de energie regenerabilă 
pe care proiectul în cauză urmează să îl 
producă.
(d) Două sau mai multe state membre pot 
alege să se conformeze împreună unui 
obiectiv, astfel cum se prevede la articolul
3 alineatul (3), stabilind, spre exemplu, 
regimuri transfrontaliere comune sau 
deschizându-și regimurile de sprijin către 
energia produsă de alte state membre.
Dacă două sau mai multe state membre 
decid, din proprie inițiativă, să 
urmărească în comun obiectivele fixate la 
alineatele (1) și (2) de la articolul 3, 
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obiectivul global și obiectivele 
intermediare obligatorii se calculează 
pentru grupul de state membre implicate 
ca o medie a obiectivului minim 
intermediar și a obiectivului global al 
fiecărui stat membru în conformitate cu 
anexa I părțile A și B. Aceste obiective se 
ponderează cu consumul final de energie 
prevăzut în fiecare stat membru implicat 
în fiecare an până în 2020. 

Or. en

Justificare

The bulk of the effort to reach the overall target will have to come from national measures. In 
that respect, it is crucial that governments are able to design support schemes which fit best 
the national conditions. Transfer between persons, statistical transfer, joint projects or joint 
cross-border schemes might be used as flexible instruments by Member States that might 
decide voluntarily to reach together their respective targets.

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre care utilizează 
opțiunile (a) sau (d) de la alineatul (1b) 
pot decide, prin derogare de la articolul 
8a alineatul (3), să permită operatorilor să 
prezinte certificate de contabilizare de 
transfer pentru anulare diferitelor 
organisme competente din statele membre 
care utilizează aceleași opțiuni de 
flexibilitate.

Or. en

Justificare

This addition is necessary to ensure coherence between Articles 9 and 8a.
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Amendamentul 69

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.

Statele membre pot prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă pentru transferul de 
certificate de contabilizare de transfer 
către sau dinspre persoane din alte state 
membre, în cazul în care, în lipsa unui 
astfel de sistem, transferul ar putea să le 
afecteze capacitatea de a asigura o 
aprovizionare sigură și echilibrată cu 
energie, să submineze realizarea 
obiectivelor de mediu care stau la baza 
sistemului lor de sprijin sau să le afecteze 
capacitatea de a respecta articolul 3 
alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

As national actions and national support schemes will provide for the bulk of the overall 
target, the good functioning of these has to be safeguarded.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

eliminat
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partea B. 

Or. en

Justificare

As national actions and national support schemes will provide for the bulk of the overall 
target, the good functioning of these has to be safeguarded.

Amendamentul 71

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. en

Justificare

These parts of Commission's proposal are no longer needed.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în Până cel târziu la 31 decembrie 2014, în 
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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.

funcție de datele disponibile, Comisia 
evaluează punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive pentru 
instrumentele de flexibilitate între statele 
membre și costurile și beneficiile acestui 
transfer. După caz, Comisia prezintă 
propuneri Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

The flexibility instruments created by this Directive have to be evaluated.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 10 

Textul propus de Comisie

Articolul 10

Amendamentul

Articolul 10

Efectele anulării garanțiilor de origine Efectele anulării certificatelor de 
contabilizare de transfer

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) Atunci când un organism competent 
anulează un certificat de contabilizare de 
transfer pe care nu l-a emis 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; and

(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 certificatul de contabilizare 
de transfer, pentru măsurarea respectării 
de către statul membru al organismului 
competent care a emis certificatul de 
contabilizare de transfer; and

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

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

specificate în certificatul de contabilizare 
de transfer, în vederea măsurării gradului 
de conformare de către statul membru al 
organismului competent care a anulat
certificatul de contabilizare de transfer;

Or. en

Justificare

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Certificatele de contabilizare de 
transfer prezentate organismelor 
competente din proprie inițiativă în 
conformitate cu articolul 8a alineatul (4) 
nu contribuie la măsurarea conformității 
unui stat membru cu cerințele din 
prezenta directivă referitoare la 
obiectivele naționale. Prin urmare, 
cantitatea echivalentă de energie produsă 
pe bază de surse regenerabile este dedusă 
în conformitate cu alineatul (1a) de la 
prezentul articol, dar nu este adăugată 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1b).

Or. en

Justificare

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.
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Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Atunci când un acord între două sau 
mai multe state membre, de a transfera
statistic între ele energie produsă pe bază 
de surse regenerabile, a intrat în vigoare 
în conformitate cu opțiunea menționată la 
articolul 9 alineatul (1b) litera (b), acest 
transfer are același efect pentru a măsura 
conformitatea cu cerințele din prezenta 
directivă referitoare la obiectivele 
naționale în conformitate cu alineatul (1) 
de la prezentul articol ca un transfer al 
unui număr corespunzător de certificate 
de contabilizare de transfer referitoare la 
anii respectivi de producție de energie.

Or. en

Justificare

This article explains how the flexibility instruments are accounted for.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Mecanismul de sancționare directă

(1) Pentru a garanta că statele membre 
respectă în mod clar și ferm obiectivele 
din prezenta directivă, Comisia instituie 
împotriva lor un mecanism de sancționare 
directă.
(2) Comisia impune sancțiuni directe 
împotriva statelor membre care nu 
respectă cerințele din prezenta directivă 
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neîndeplinind obiectivele intermediare 
obligatorii fixate în anexa I partea B, în 
decursul perioadei de doi ani imediat 
precedente și care nu pot dovedi că au 
primit certificate de contabilizare de 
transfer de la un stat membru terț (care 
și-a depășit obiectivele) în conformitate cu 
articolele 3 și 9. În cazul proiectelor 
comune sau al planurilor naționale 
comune între două sau mai multe state 
membre, Comisia impune sancțiuni 
statelor membre care participă la planul 
de punere în aplicare sau la planul comun 
și care nu și-au îndeplinit obiectivele 
traiectoriei orientative.
(3) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru a pune în aplicare alineatul (1), și 
mai specific pentru a fixa, înainte de cel 
târziu sfârșitul anului 2010, orientările 
necesare, metodele de evaluare și 
colectarea sancțiunilor de non-
conformitate, precum și pentru a adopta 
dispoziții detaliate cu privire la crearea și 
la gestionarea administrativă a unui fond 
specific, în care să se aloce aceste 
venituri, în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (venituri 
alocate). Aceste măsuri de punere în 
aplicare trebuie să cuprindă, de 
asemenea, o serie de dispoziții cu privire 
la gestionarea și la utilizarea fondului de 
sprijin în favoarea proiectelor de energie 
produsă pe bază de surse regenerabile în 
statele membre care și-au depășit 
obiectivele. Acest fond îmbunătățește și 
consolidează cercetarea, producția și 
utilizarea energiilor produse pe bază de 
surse regenerabile. El duce la o creștere a 
eficienței energetice a Uniunii Europene.
(4) Comisia inițiază o procedură de 
sancționare directă imediat după ce o 
evaluare a raportului unui stat membru a 
stabilit că statul membru menționat nu a 
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respectat cerințele sau după ce s-a dovedit 
că, la un moment dat, statul membru 
respectiv nu își respectă obligațiile.
(5) Sancțiunea se calculează pe baza 
deficitului în MWh de energie 
regenerabilă al statului membru în raport 
cu obiectivele sale obligatorii. Ea se 
stabilește la un nivel adecvat, pentru a 
stimula statul membru să investească în 
energiile produse pe bază de surse 
regenerabile, în scopul respectării și chiar 
al depășirii obiectivelor naționale.
(6) Măsurile menite să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, printre 
altele prin completarea ei, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.
(7) Plata sancțiunii nu scutește statele 
membre de obligația de a-și îndeplini 
obiectivele intermediare obligatorii fixate 
în anexa I părțile A și B, precum și 
obiectivul global fixat în cea de-a treia 
coloană din tabelul cuprins în anexa I. 
Articolul 4 alineatul (3) se aplică, de 
asemenea, în acest caz.

Or. en

Justificare

Quotas and levies have long been used as regulatory tools in EC law; now, as part of 
environmental policy, a penalty should be adopted to provide incentives for Member State 
compliance. This should be calculated so as to ensure that Member States have a  strong 
incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, and even go beyond, their 
targets. According to current economic considerations, 90 Euros per missed MWh of 
renewable energy would be an appropriate penalty basis.
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Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Protecția consumatorilor

(1) Statele membre care operează 
regimuri de sprijin pentru energia 
produsă pe bază de 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 
produsă pe bază de surse regenerabile să 
prezinte anual, din proprie inițiativă, 
organismului competent din statul 
membru în cauză certificate de 
contabilizare de transfer în conformitate 
cu articolul 8a alineatul (4). Aceste 
certificate corespund cel puțin unei treimi 
din partea de energie produsă pe bază de 
surse regenerabile vândută 
consumatorilor finali.
Statele membre iau toate măsurile 
necesare în vederea garantării respectării 
acestor cerințe.

Or. en

Justificare

"Green labelled" electricity should guarantee the consumer "additionality" to the anyway 
existing national support schemes This can be done by buying transfer accounting certificates 
(TACs) on a voluntary basis.
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Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12

Proceduri administrative, reglementări și
coduri

Proceduri administrative, reglementări,
coduri și finanțe

Or. en

Justificare

Access to financing is key in the needed development of renewables in Europe.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură, în special, că: Statele membre se asigură, în special, 
înainte de 31 decembrie 2010, că:

Or. en

Justificare

A clear deadline must be set for Member States to come forward with concrete measures on 
the administrative procedures, regulations and rules for the promotion of renewable energies.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1– paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (aa) se instituie un singur organism 
administrativ responsabil cu prelucrarea 
cererilor de autorizare, certificare și 
acordare de licențe pentru instalațiile pe 
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bază de energie regenerabilă și cu 
acordarea de asistență către solicitanți;

Or. en

Justificare

A "one stop shop" which will coordinate all necessary authorizations of the different levels of 
governance will allow better streamlining of renewables invstements. Each Member State 
should establish such a single administrative body by 31 December 2010 at the latest.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele care reglementează 
autorizarea, certificarea și acordarea de 
licențe sunt obiective, transparente și
nediscriminatorii și țin pe deplin seama de 
particularitățile fiecăreia dintre tehnologiile 
care utilizează surse de energie 
regenerabile;

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

Or. en

Justificare

Any abuse or artificially created burden for renewable energy projects as for instance an 
unjustified treatment similar to  projects  which represent a high health risk cannot be 
accepted. The responsible administration for governing authorisation, certification and 
licensing must be objective, transparent, non-discriminatory and proportionate when ruling 
specific projects.
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Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pentru proiectele mai mici se stabilesc 
proceduri mai puțin împovărătoare, iar 
pentru dispozitivele regenerabile 
descentralizate, cum ar fi cele 
fotovoltaice, cele termice solare, 
cuptoarele de biomasă de dimensiuni mici 
sau microcentralele de cogenerare cu 
biogaz, autorizația va fi înlocuită de o 
simplă notificare către organismul 
guvernamental competent; and

Or. en

Justificare

Simple notification instead of burdensome authorisations will speed up penetration of small 
and decentralised renewables.

Amendamentul 83

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 

(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 
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certificate echipamentele și sistemele. certificate echipamentele și sistemele și nu 
ar trebui să excludă piețele naționale.

Or. en

Justificare

National technical specification should not be used to protect national markets.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3
7

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.

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.

Or. en

Justificare

Local and  regional administrations need to implement European and national decisions 
regarding the development of renewable energies - and are crucial players in the creation of  
investment security by setting clear rules.

Amendamentul 85

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 

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

sau renovate.

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

Or. en

Justificare

Mandatory installation of renewables into all new buildings and major refurbishments are 
key to speed up penetration of renewable energies.

Amendamentul 86

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 2010 și 
vor introduce obligativitatea acestui tip de 
clădiri până cel târziu în 2015.
Statele membre solicită ca propriile 
clădiri, precum și clădirile autorităților 
publice sau semi-publice de la nivel 
național, regional sau 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 semi-publice vor fi puse la dispoziția 
terților în vederea realizării de investiții 
pentru instalații de producere a energiei 
regenerabile.

Or. en
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Justificare

Member States will coordinate with their local and regional authorities concepts for the 
renovation of existing building stock, modernisation of existing or building of new district 
heating and cooling and phasing in of renewable energies.

Amendamentul 87

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 acordă o 
atenție deosebită tehnologiilor 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.

Or. en

Justificare

In designing national support schemes Member States should give special attention to 
technologies which allow highest efficiencies in conversion of biomass.

Amendamentul 88

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

Heat pumps for ambient air are not considered to be renewable energy source. Instead they 
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are considered as energy efficiency requirement under Directive  2006/32/EC (energy end-
use efficiency and energy services).

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul energiei solare, statele membre 
promovează echipamentele și sistemele 
care realizează o eficiență de 
transformare de cel puțin 35%.

eliminat

Or. en

Justificare

The idea of the European Commission is counter-productive because it would discriminate 
against un-glazed warm water solar heating and against larger solar home heating systems.

Amendamentul 90

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie garantat accesul facil la 
finanțarea publică și privată și la 
proiectele de interes european din 
domeniul energiei regenerabile.

În scopul facilitării finanțării necesare 
pentru realizarea obiectivului de 20%, 
Comisia Europeană și statele membre vor 
prezenta până cel târziu în 2009 o analiză 
și un plan care să vizeze în principal:
- o mai bună utilizare a fondurilor 
structurale pentru energie regenerabilă
- o utilizare mai bună și sporită a 
fondurilor de la Banca Europeană de 
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Investiții și alte instituții financiare 
publice
- 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 UE, la fel ca inițiativa 
GEEREF (Fondul mondial pentru 
eficiență energetică și energie 
regenerabilă), care este rezervată 
investițiilor în domeniul energiei 
regenerabile și al eficienței energetice din 
afara UE.

Comisia Europeană va analiza în special 
modul în care aceste noi posibilități de 
finanțare ar putea fi folosite pentru 
accelerarea „proiectelor de interes 
european din domeniul energiei 
regenerabile”, în mod deosebit 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 acordul primarilor”
- accelerarea dezvoltării infrastructurii de 
rețea necesare pentru dezvoltarea 
potențialului pentru energie eoliană și 
marină în largul Mării Nordului și al 
Mării Baltice
- accelerarea creării unor rețele de 
încălzire și răcire centrală care 
funcționează pe bază de biomasă în 
regiunile din nordul și estul Uniunii 
Europene, alături de un program major 
de adaptare a clădirilor existente
- accelerarea dezvoltării interconectărilor 
cu țările mediteraneene, astfel încât să se 
profite la maximum de imensul potențial 
pentru energie electrică eoliană și termică 
solară din regiunile din sudul Europei și 
din țările învecinate.

Or. en
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Justificare

The effort to achieve the 20% overall target will be easier achieved if the financing 
possiblilities which are at the disposal of the EU Insitituions are better used. These finance 
possiblilities should above all help to trigger quick developement of the 4 projects of 
European interest.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
și pompe de căldură fotovoltaice solare și 
termice solare. Schemele respective se 
bazează pe criteriile prevăzute în anexa IV. 
Fiecare stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

(3) Statele membre elaborează sisteme de 
certificare pentru instalatorii de cazane și 
sobe mici pe bază de biomasă și de sisteme 
geotermale, fotovoltaice solare și termice 
solare. Schemele respective se bazează pe 
criteriile prevăzute în anexa IV. Fiecare 
stat membru recunoaște certificarea 
acordată de alte state membre în 
conformitate cu aceste criterii.

Or. en

Justificare

Heat pumps for ambient air do not qualify under the renewables Directive. Instead heat 
pumps for geothermal energy do.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști și arhitecți, astfel încât 
aceștia să poată lua în considerare în mod 
corespunzător posibilitatea utilizării 
energiei din surse regenerabile și a 
încălzirii și răcirii urbane la planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea 

(4) Statele membre elaborează orientări 
pentru urbaniști, societățile care oferă 
locuințe sociale, administratorii de bunuri 
imobiliare, factorii de decizie la nivel local
și arhitecți, astfel încât aceștia să poată lua 
în considerare în mod corespunzător 
posibilitatea utilizării energiei din surse 
regenerabile și a încălzirii și răcirii urbane 
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zonelor industriale sau rezidențiale. la planificarea, proiectarea, construirea și 
renovarea zonelor industriale sau 
rezidențiale.

Or. en

Justificare

All actors of the decision-making chain on buildings need to be involved.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 Articolul 14
Acces la rețeaua de electricitate Acces la rețea, conducte și la rețelele de 

încălzire și răcire centrală și exploatarea 
acestora

Or. en

Justificare

Access to infrastructure is important for all renewables, not only for electricity.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a dezvolta infrastructura rețelei, noi 
instalații de stocare, precum și 
instrumente adecvate de informare și 
comunicare, pentru a permite dezvoltarea 
ulterioară, în timp util și în conformitate 
cu obiectivele stabilite în anexele 1A și 
1B, a producției de electricitate din surse 
de energie regenerabile, inclusiv a 
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interconectărilor dintre statele membre și 
cu țările terțe. În planurile lor de acțiune 
naționale statele membre vor evalua 
necesitățile legate de extinderea și/sau 
consolidarea infrastructurilor existente în 
vederea facilitării integrării cantității de 
energie produsă din surse regenerabile 
necesară pentru realizarea obiectivelor 
naționale pentru 2020.

Or. en

Justificare

Additional storage capacities and use of IT devices to enhance grid management systems will 
ease the uptake of renewable electricity generation.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 garantează transportul și 
distribuția în regim prioritar a electricității 
produse din surse de energie regenerabile. 
De asemenea, statele membre și 
autoritățile de reglementare competente
garantează accesul prioritar la rețeaua de 
electricitate produsă din surse de energie 
regenerabile. La distribuirea instalațiilor 
generatoare de electricitate, operatorii 
sistemelor de rețele și bursele de 
electricitate acordă prioritate instalațiilor 
generatoare care utilizează surse de energie 
regenerabile, în măsura în care siguranța 
sistemului electric național permite acest 
lucru și în conformitate cu normele de 
funcționare ce urmează a fi aprobate de 
autoritatea competentă. Îndepărtarea de 
la acest principiu este posibilă numai în 
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cazul în care este amenințată siguranța 
sistemului electric național. În cazul 
nerespectării principiului de distribuție 
prioritară, sarcina probei cade pe umerii 
operatorului de rețea respectiv sau ai 
bursei de electricitate respective și trebuie 
însoțită de un mecanism de compensare a 
producătorului de energie regenerabilă 
interesele căruia sunt lezate.
Operatorul de rețea și/sau operatorul 
bursei de electricitate ar trebui să 
informeze, prin intermediul internetului, 
cu privire la problemele respective și 
măsurile adoptate.

Or. en

Justificare

The role of national regulatory authorities in establishing grid rules must be stressed. The 
burden of proof for not giving priority access is with TSOs or the power exchange and has to 
be communicated in a transparent way.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2a) Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente garantează că 
operatorii de rețele de transport și de 
distribuție dau publicității, o dată la doi 
ani, un raport în care descriu capacitatea 
ce poate fi conectată la fiecare nod, cu 
restricții și fără restricții. În acest caz, 
raportul indică posibilitatea și 
probabilitatea unor reduceri parțiale.

Or. en

Justificare

Transparency on the capacities of the different nodal points of an electricity grid is crucial 
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for investors.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 sau autoritățile de 
reglementare competente 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 o funcționare 
îmbunătățită a rețelei, care sunt necesare 
pentru a-i integra pe noii producători care 
alimentează rețeaua interconectată cu 
electricitate produsă din surse de energie 
regenerabile. Aceste norme sunt date 
publicității cel târziu la 30 iunie 2010.

Or. en

Justificare

Day-to-day grid operations is different from grid reinforcements.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste norme se bazează pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
care țin seama, în special, de toate costurile 
și beneficiile aferente conectării acestor 
producători la rețea și de circumstanțele 
speciale ale producătorilor situați în regiuni 
periferice și în regiuni cu o densitate 
scăzută a populației. Normele pot să 
prevadă tipuri diferite de conectare.

Aceste norme se bazează pe criterii 
obiective, transparente și nediscriminatorii, 
care țin seama, în special, de toate costurile 
și beneficiile pe termen lung aferente 
conectării acestor producători la rețea și de 
circumstanțele speciale ale producătorilor 
situați în regiuni periferice și în regiuni cu 
o densitate scăzută a populației. Normele 
pot să prevadă tipuri diferite de conectare 
și trebuie stabilite sau aprobate de 
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autoritatea națională de reglementare.

Or. en

Justificare

Day-to-day grid operations is different from grid reinforcements.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Suportarea în comun a costurilor 
menționate la alineatul (3) se aplică prin 
intermediul unui mecanism de 
reglementare bazat pe criterii obiective, 
transparente și nediscriminatorii, ținând 
seama de beneficiile obținute în urma 
conectării de producătorii care au fost 
racordați inițial și ulterior, precum și de 
operatorii sistemelor de transport și de 
distribuție.

Or. en

Justificare

Transparency is needed when calculating the costs referred to in Article 3.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și distribuție să 
suporte costurile lucrărilor de consolidare 
a rețelelor aferente extinderii energiilor 
regenerabile de mare sau mică anvergură 
necesare realizării obiectivelor naționale 
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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.

minime stabilite în anexa I. Aceste costuri 
vor fi autorizate de autoritățile de 
reglementare naționale și suportate în 
comun de toți consumatorii.

Or. en

Justificare

In the European energy market it would be unfair that renewables investors should pay for 
the adaptation of the grid whereas their competitors - the operators of installed large scale 
generation - were allowed to socialise those costs during the massive grid extensions needed 
for their integration from the 60s to the 80s.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre impun operatorilor 
sistemelor de transport și de distribuție să 
pună la dispoziția oricărui nou producător 
care dorește să se conecteze la sistem o 
estimare cuprinzătoare și detaliată a 
costurilor legate de conectare. Statele 
membre pot permite producătorilor de 
electricitate din surse de energie 
regenerabile care doresc să se conecteze la 
rețea să lanseze o licitație pentru lucrările 
de conectare.

(5) Statele membre sau autoritățile de 
reglementare competente impun 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție să pună la dispoziția oricărui 
nou producător care dorește să se 
conecteze la sistem o estimare 
cuprinzătoare și detaliată a costurilor legate 
de conectare. Statele membre sau 
autoritățile de reglementare competente
pot permite producătorilor de electricitate 
din surse de energie regenerabile care 
doresc să se conecteze la rețea să realizeze 
de sine stătător lucrările de conectare.

Or. en

Justificare

National regulators are the competent authority. Renewable investors should be allowed to 
provide on their own for the grid connection.
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Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
operatorilor sistemelor de transport și de 
distribuție.

eliminat

Or. en

Justificare

As over the past 40 years, grid reinforcement and extention will be socialised among all the 
grid users.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
impunerea taxelor de transport și distribuție 
nu face nicio discriminare în defavoarea 
electricității produse din surse de energie 
regenerabile, inclusiv în special a 
electricității din surse de energie 
regenerabile produsă în regiuni periferice, 
cum ar fi regiunile insulare și regiunile cu 
o densitate scăzută a populației.

(7) Autoritățile naționale de reglementare
se asigură că impunerea taxelor de 
transport și distribuție nu face nicio 
discriminare în defavoarea electricității 
produse din surse de energie regenerabile, 
inclusiv în special a electricității din surse 
de energie regenerabile produsă în regiuni 
periferice, cum ar fi regiunile insulare și 
regiunile cu o densitate scăzută a 
populației.

Or. en
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Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că taxele 
percepute de operatorii sistemelor de 
transport și de operatorii sistemelor de 
distribuție pentru transportul și distribuția 
de electricitate din centrale care utilizează 
surse de energie regenerabile reflectă 
reduceri ale costurilor realizabile prin 
conectarea instalației la rețea. Aceste 
reduceri ale costurilor pot proveni din 
utilizarea directă a rețelei de joasă tensiune.

(8) Autoritățile naționale de reglementare 
se asigură că taxele percepute de operatorii 
sistemelor de transport și de operatorii 
sistemelor de distribuție pentru transportul
și distribuția de electricitate din centrale 
care utilizează surse de energie 
regenerabile reflectă reduceri ale costurilor 
realizabile prin conectarea instalației la 
rețea. Aceste reduceri ale costurilor pot 
proveni din utilizarea directă a rețelei de 
joasă tensiune.

Or. en

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia și statele membre vor 
elabora o abordare coordonată a 
dezvoltării energiilor generate de instalații 
eoliene și marine în largul Mării 
Nordului și Mării Baltice. Acest plan va 
cuprinde proceduri de autorizare 
optimizate, iar infrastructura de rețea 
necesară, atât cea de pe țărm, cât și cea 
din larg, va reprezenta un proiect prioritar 
în cadrul inițiativei privind rețeaua 
transeuropeană (TEN). 
Comisia și statele membre vor elabora o 
abordare coordonată a dezvoltării 
capacității de generare eoliană și termal 
solară a electricității în regiunea Mării 
Mediterane, atât în statele membre ale 
UE, cât și în țări terțe. Infrastructura de 
rețea necesară va reprezenta un proiect 
prioritar în cadrul inițiativei privind 
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rețeaua transeuropeană (TEN). 

Or. en

Justificare

The development of the off-shore wind and marine potentials  in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterrean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.

Amendamentul 106

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (8b) Statele membre evaluează necesitățile 
legate de extinderea infrastructurii 
existente a rețelelor de gaze în vederea 
facilitării integrării gazelor produse din 
surse regenerabile.

Or. en

Justificare

Gas networks should be opened for feed-in from gas produced from biomass in order to 
maximise the energy use of biogas by using  it in places where heating and cooling demands 
exist.

Amendamentul 107

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Fără a aduce atingere menținerii 
fiabilității și siguranței sistemului de 
rețele de gaze, statele membre se asigură 
că operatorii sistemelor de transport și de 
distribuție a gazelor prezenți pe teritoriul 
lor garantează transportul și distribuția 
gazelor produse din surse regenerabile. 
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Costurile de conectare la rețea, inclusiv 
racordarea la punctul de conectare, 
sistemul de măsurare a presiunii gazelor, 
instalațiile de mărire a presiunii și de 
măsurare calibrată trebuie suportate de 
operatorul de rețea și distribuite 
consumatorilor. Îndepărtarea de la acest 
principiu este posibilă în cazul în care 
instalația de producere a gazelor din surse 
regenerabile se află la o distanță mai 
mare de 15 km de la cea mai apropiată 
conductă de gaze disponibilă.
Operatorii de sisteme de transport și de 
distribuție asigură, de asemenea, accesul 
prioritar la sistemul de rețele a gazelor 
produse din surse de energie regenerabile, 
sub rezerva compatibilității gazelor 
respective cu rețeaua.

Or. en

Justificare

A similar system to the priority access for renewables for electricity should be designed for 
gas from renewables sources.

Amendamentul 108

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8d) Statele membre obligă operatorii de 
sisteme de transport și de distribuție 
prezenți pe teritoriul lor să pună la 
dispoziție cerințele privind calitatea 
gazelor produse din surse regenerabile 
pentru integrarea acestor gaze în rețea, 
bazate pe standarde transparente și 
nediscriminatorii. Operatorul de rețea este 
responsabil pentru odorizarea și pentru 
măsurarea calității gazelor.

Or. en
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Amendamentul 109

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8e) Statele membre oferă stimulente 
financiare pentru construcția și 
extinderea rețelelor de termoficare 
implicate în distribuția de energie termică 
și de răcire produsă pe bază de surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a  crucial role to play in this respect.

Amendamentul 110

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8f) Statele membre adoptă măsurile 
necesare dezvoltării unei infrastructuri de 
termoficare, care să fie adaptată la 
energia termică și de răcire produsă de 
instalații mari ce funcționează pe bază de 
biomasă, energie solară și geotermală. În 
planurile lor de acțiune naționale statele 
membre vor evalua necesitățile legate de 
construcția de noi infrastructuri care să 
faciliteze integrarea cantității de energie 
termică și de răcire, produsă la nivel 
central din surse regenerabile, necesară 
pentru realizarea obiectivelor naționale 
pentru 2020.
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Or. en

Justificare

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a  crucial role to play in this respect.

Amendamentul 111

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8g) Statele membre elaborează măsuri 
obligatorii și de stimulare a îmbunătățirii 
rețelelor existente sau a construcției de 
rețele noi de încălzire centrală și de răcire 
adaptate la tipurile de energie produse din 
surse regenerabile.

Or. en

Justificare

The huge biomass, geothermal and solar potential for heating and cooling needs to be faced 
in quicker into existing or to be build district heating and cooling infrastructure

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Anexa I – punctul B – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Traiectoria orientativă menționată la 
articolul 3 alineatul (2) respectă 
următoarele ponderi de energie din surse 
regenerabile:

Obiectivele intermediare minime 
obligatorii menționate la articolul 3 
alineatul (2) respectă următoarele ponderi 
de energie din surse regenerabile:

Or. en
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Justificare

In order to ensure that the overall 2020 ECand Member States  targets are met, it is 
necessary that mandatory  interim targets are also adopted. The trajectory  proposed under 
this annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last 
years before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to 
reach their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary 
minimum.

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II – Formula de standardizare 
pentru calculul electricității generate de 

energia hidroelectrică

Anexa II –

A. Formula de standardizare pentru 
calculul electricității generate de energia 
hidroelectrică

Pentru calculul electricității generate de 
energia hidroelectrică într-un stat 
membru dat se aplică următoarea 
formulă:

Pentru calculul electricității generate de 
energia hidroelectrică într-un stat 
membru dat se aplică următoarea 
formulă:

QN(norm) = CN * 15/
14
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unde unde

N = an de referință; N = an de referință;

QN(norm) = cantitate standardizată de 
electricitate generată de toate centralele 
hidroelectrice din statul membru respectiv 
în anul N, în scopul efectuării de calcule;

QN(norm) = cantitate standardizată de 
electricitate generată de toate centralele 
hidroelectrice din statul membru respectiv 
în anul N, în scopul efectuării de calcule;

Qi = cantitatea de electricitate generată 
efectiv în anul i de către toate centralele 
din statul membru respectiv măsurată în 

Qi = cantitatea de electricitate generată 
efectiv în anul i de către toate centralele 
din statul membru respectiv măsurată în 
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GWh; GWh;

Ci = puterea totală instalată a tuturor 
centralelor din statul membru respectiv 
înregistrată în anul i, măsurată în MW.

Ci = puterea totală instalată a tuturor 
centralelor din statul membru respectiv 
înregistrată în anul i, măsurată în MW.

B.  Formula de standardizare pentru 
calculul electricității generate de energia 
eoliană

Pentru calculul electricității generate de 
energia eoliană într-un stat membru dat 
se aplică următoarea formulă:

unde

N = an de referință;

QN(norm) = cantitate standardizată de 
electricitate generată de toate centralele 
eoliene din statul membru respectiv în 
anul N, în scopul efectuării de calcule;

Qi = cantitatea de electricitate generată 
efectiv în anul i de către toate centralele 
din statul membru respectiv măsurată în 
GWh;

Ci = puterea totală instalată a tuturor
centralelor din statul membru respectiv 
înregistrată în anul i, măsurată în MW.

Or. en

Justificare

As for hydro, wind resource can show substantial variations in certain years. In order not to 
biais the 2-year mandatory  minimum intermediary targets, wind performance should be 
'normalised' to make EU minimum intermediary targets comparable.

QN(norm)  = CN * 7/
6
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EXPUNERE DE MOTIVE

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

- a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

- a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

- a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

- a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN - Energy infrastructure revision and in EU 
finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2);
Sensfuß.- 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% - strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.  
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty.

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses;
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills.

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30.
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
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schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

- GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

- Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

- Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting to 
achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties.

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.  

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.  

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
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feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion 
efficiencies.

The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures:
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas - so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories
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a lot of  biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to
- biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
- residues (from agriculture, fisheries and forestry)
- use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 

management regimes and
- new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection.
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

- A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings)  which should target at least  55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

- Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

- Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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