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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Eficiența energetică este modalitatea cea mai rentabilă de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și a altor emisii legate de combustibilii fosili. Prin eficiența energetică depindem 
într-o măsură mai mică de importurile de energie, pentru care UE plătește în prezent 
peste 400 de miliarde de euro pe an. Investind în eficiența energetică, UE își reduce 
dependența de Rusia și de statele OPEC și investește în industriile europene. Printre 
beneficiari s-ar afla îndeosebi IMM-urile - inclusiv instalatorii de elemente de clădiri și 
sectorul construcțiilor. 

În anii următori vor fi necesare investiții semnificative în infrastructura energetică, de 
exemplu în capacitatea de producție și stocare. Acestea vor reprezenta o provocare majoră 
pentru economia UE. Eficiența energetică poate ajuta la reducerea costurilor, deoarece 
energia nefolosită nu necesită capacitate de producție, stocare sau rețele.

O abordare europeană comună privind eficiența energetică va reduce costurile pentru 
produsele eficiente din punct de vedere energetic și va spori oportunitățile de afaceri pentru 
industriile implicate. Crearea unei piețe comune a eficienței energetice este mai mult decât un 
simplu obiectiv de politică util. Tratatul de la Lisabona obligă UE să promoveze eficiența 
energetică [articolul 194 alineatul (2)].

Obiectivul de 20% eficiență energetică a fost deja stabilit prin decizia unanimă a șefilor de 
stat în 2007. Conform analizei Comisiei, cadrul legal existent și măsurile actuale ale statelor 
membre vor contribui la realizarea pe jumătate a obiectivului. Realizarea obiectivului este un 
element cheie al Foii de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon până în 2050. De aceea, există o nevoie urgentă de noi măsuri. 
Propunerea Comisiei se îndreaptă în direcția potrivită. Bineînțeles, este ușor să critici anumite 
părți ale propunerii, însă inițiativa Comisiei de a prezenta o soluție la problemă trebuie 
salutată.   Cei ce critică propunerea Comisiei ar trebui să prezinte fără întârziere
propuneri alternative în vederea realizării obiectivului.

Proiectul de aviz reprezintă o primă încercare în acest sens. Principalele modificări sunt 
următoarele:

1. Consolidarea abordării în două etape

Raportorul pentru aviz nu prezintă obiective obligatorii, în pofida faptului că Parlamentul 
European s-a exprimat în mod repetat în favoarea acestora în trecut. Recomandarea sa este 
acceptarea abordării în două etape a Comisiei și consolidarea sa. Pentru a evita ca obiectivele 
orientative naționale să fie nejustificat de reduse, ar trebui stabilită o metodologie europeană. 
Metodologia propusă se bazează pe modelul PRIMES al Comisiei din 2007. Acest model 
ține seama de situația diferită din statele membre, de exemplu de faptul că țările din Europa 
Centrală și de Est trebuie să ajungă la același nivel de dezvoltare cu alte zone ale UE, precum 
și de necesitatea creșterii economice. De exemplu, obiectivul absolut privind reducerea 
emisiilor pentru Polonia comparat cu 2007 este doar de - -5,5 %. Pentru unele dintre statele 
membre, modelul generează o sarcină imposibilă (de exemplu în Malta), iar pentru 
altele obiective nejustificat de reduse (de exemplu în Letonia). De aceea, ar trebui stabilit 



PE472.304v05-00 4/75 AD\889370RO.doc

RO

un coeficient de corecție în funcție de situația economică a țării. Trebuie să se sublinieze 
faptul că obiectivul UE este de doar 20% în comparație cu situația normală; reducerea în 
valoare absolută pentru UE-27 comparativ cu 2009 este de doar 7,7 %. Prin urmare, 
obiectivul nu este deloc mult prea ambițios, ci foarte realist. Realizarea obiectivului UE de 
reducere cu 368,4, Mtep este esențială pentru credibilitatea UE și realizarea obiectivelor 
intermediare din Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon până în 2050. 

Statele membre trebuie să prezinte planuri naționale de acțiune. Este important ca 
aceste planuri să nu conțină doar intenții frumoase, ci și măsuri concrete.  De aceea, 
Comisia trebuie să aibă dreptul de a le evalua și modifica. Ar trebui incluse în planurile de 
acțiune naționale măsuri de evitare a relocării emisiilor de dioxid de carbon. 

2. Creșterea importanței stimulentelor

Dacă este pusă în aplicare corect, propunerea Comisiei include numeroase stimulente, de 
exemplu, prin intermediul sistemului de sprijinire a economiilor de energie. Totuși, 
propunerea Comisiei ar trebui să transmită mai clar mesajul că modalitatea principală de a 
realiza eficiența energetică nu este reglementarea fiecărui cetățean în parte și a IMM-urilor, ci 
folosirea de stimulente. Sunt necesare clarificări în acest sens și pentru a evita situația în care 
stimulentele la nivel național sunt percepute ca ajutor de stat ilegal.  

3. Sistemul de sprijinire a economiilor de energie – un cadru durabil ce protejează 
actorii din domeniul economic și cetățenii de efectul de discontinuitate 

Una dintre cele mai mari probleme este faptul că, adesea, sprijinul financiar pentru măsurile 
în vederea eficienței energetice nu este nici durabil, nici previzibil. Uneori, actorii de pe 
piață nu au acces la programul respectiv în ianuarie, deoarece bugetul nu este aprobat, iar în 
septembrie linia bugetară a expirat deja. Aceasta constituie o sursă de frustrare pentru toți 
partenerii și împiedică investițiile pe termen lung în domeniu. Iată motivul pentru care 
Comisia propune, în mod îndreptățit, un sistem privind obligația de a economisi energie 
care să garanteze un flux permanent al capitalului. Multe dintre țările UE, cum ar fi 
Italia, Franța, Polonia, Regatul Unit, Danemarca, Irlanda și regiunea Flandra, au 
introdus cu succes sisteme asemănătoare. De asemenea, multe state din SUA utilizează acest 
sistem. Menționarea noțiunii de „obligație” la articolul 6 este problematică. Trebuie clarificat 
faptul că obligația este impusă doar companiei de distribuție a energiei. IMM-urile și 
cetățeanul de rând vor beneficia de stimulente. Prin urmare, raportorul pentru aviz sugerează 
ca numele să fie schimbat în sistemul de sprijinire a economiilor de energie.

Articolul 6 alineatul (9) prevede o clauză prin care statele membre pot alege să nu utilizeze 
această opțiune. Pentru a se asigura că nu va fi vorba de o lacună legislativă, trebuie garantat 
faptul că statele membre care aleg să nu utilizeze această opțiune garantează același sprijin 
permanent și previzibil pentru eficiența energetică precum sistemul de sprijinire a economiilor 
de energie elaborat de Comisie.

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea se confruntă cu provocări fără 
precedent cauzate de dependența crescândă 
față de importurile de energie și de 
cantitatea redusă de resurse energetice, 
precum și de necesitatea de a limita 
schimbările climatice și de a depăși criza 
economică. Eficiența energetică reprezintă 
o modalitate importantă prin care pot fi 
abordate provocările în cauză. Aceasta 
îmbunătățește securitatea aprovizionării 
Uniunii prin reducerea consumului de 
energie primară și a importurilor de 
energie. Eficiența energetică contribuie la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
într-o manieră rentabilă și, prin urmare, la 
atenuarea schimbărilor climatice. Trecerea 
la o economie mai eficientă din punct de 
vedere energetic ar trebui, de asemenea, să 
accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare 
în plan tehnologic și să îmbunătățească 
competitivitatea industriei în Uniune, 
favorizând creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă de înaltă calitate în 
anumite sectoare care au legătură cu 
eficiența energetică.

(1) Uniunea se confruntă cu provocări fără 
precedent cauzate de dependența crescândă 
față de importurile de energie și de 
cantitatea redusă de resurse energetice, 
precum și de necesitatea de a limita 
schimbările climatice și de a depăși criza 
economică. Eficiența energetică reprezintă 
o modalitate importantă prin care pot fi 
abordate provocările în cauză. Aceasta 
îmbunătățește securitatea aprovizionării 
Uniunii prin reducerea consumului de 
energie primară și a importurilor de 
energie. Eficiența energetică contribuie la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
într-o manieră rentabilă și, prin urmare, la 
atenuarea schimbărilor climatice. Trecerea 
la o economie mai eficientă din punct de 
vedere energetic ar trebui, de asemenea, să 
accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare 
în plan tehnologic și să îmbunătățească 
competitivitatea industriei în Uniune, 
favorizând creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă de înaltă calitate în 
anumite sectoare care au legătură cu 
eficiența energetică, care pot fi menținute 
pe termen mediu și lung având în vedere 
concurența la nivel mondial.

Justificare

Eficiența energetică, dacă este realizată în mod corespunzător, poate duce la crearea de 
locuri de muncă la nivel local, care pot fi menținute pe termen mediu și lung și care pot 
rezista concurenței la nivel mondial.

Amendamentul 2
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Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În acest context, un accent deosebit 
trebuie pus pe producătorii europeni de la 
nivel local și pe IMM-urile ale căror 
produse și servicii îndeplinesc standarde 
înalte de calitate. În acest sens, Uniunea 
Europeană ar trebui să controleze în mod 
eficient importurile aferente din țările 
terțe pentru a garanta că astfel de produse 
și servicii îndeplinesc aceleași standarde 
înalte de calitate ca în cazul 
producătorilor și furnizorilor locali de 
servicii din Uniunea Europeană.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 
privind reexaminarea planului de acțiune 
pentru eficiență energetică19, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei să includă în
planul revizuit de acțiune pentru eficiență 
energetică măsuri menite să reducă 
decalajul pentru a atinge obiectivul global 
al UE în materie de eficiență energetică în 
2020.

(5) În Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 
privind reexaminarea planului de acțiune
pentru eficiență energetică, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei să includă în 
planul revizuit de acțiune pentru eficiență 
energetică un obiectiv obligatoriu privind 
eficiența energetică, alături de măsuri 
menite să reducă decalajul pentru a atinge 
obiectivul global al UE în materie de
economii de energie în 2020.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La 22 iunie 2011, evaluarea 
impactului1 efectuată de Comisia 
Europeană a demonstrat că obiectivele 
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naționale obligatorii privind eficiența 
consumului de energie primară ar fi mai 
potrivite decât obiectivele naționale 
orientative referitoare la eficiența 
energetică, pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivului global de a realiza economii 
de energie de 20 % . În plus, evaluarea 
impactului a arătat că obiectivele 
obligatorii ar lăsa statelor membre o mai 
mare flexibilitate în elaborarea unor 
măsuri de economisire a energiei în acord 
cu diversitatea statelor membre.
1 SEC(2011)0779

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
și au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă stabilirea unei 
rate anuale a renovărilor pentru toate 
clădirile deținute de organismele publice 
pentru actualizarea performanței energetice 
a acestora. Rata renovărilor nu ar trebui să 
aducă atingere obligațiilor privind clădirile 
al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
și au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă stabilirea unei 
rate anuale a renovărilor pentru toate 
clădirile deținute de organismele publice 
pentru actualizarea performanței energetice 
a acestora. Rata renovărilor nu ar trebui să 
aducă atingere obligațiilor privind clădirile 
al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
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cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică. Ar trebui 
acordată o atenție deosebită asigurării 
unei bune calități a aerului în interior, de 
exemplu prin intermediul unor cerințe de 
ventilație adecvată și prin utilizarea de 
materiale de construcții, echipamente și 
produse cu emisii reduse. În cazul în care 
măsurile de eficiență energetică se referă 
la clădiri publice, cum ar fi centrele de 
îngrijire de zi, grădinițe sau școli, ar 
trebui să se efectueze o evaluare a 
impactului asupra sănătății.

Justificare

Europenii petrec majoritatea timpului lor în spații interioare. Calitatea aerului din aceste 
spații este un factor determinant pentru sănătatea lor și un factor pentru boli cronice, precum 
astmul și alergiile. În cadrul renovării clădirilor pentru o mai bună eficiență energetică, ar 
trebui să fie abordate potențialele riscuri pentru sănătate, și anume riscurile care decurg din 
ventilația insuficientă, din cauza unei etanșeități mai mari, și din prezența emisiilor 
dăunătoare provenite din materialele și produsele de construcție.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre și să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
economiile de energie sau al altor măsuri 

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre și să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
economiile de energie sau al altor măsuri 
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alternative care să atingă aceeași cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaște pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în același timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei și obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar crește 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice își pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmărește un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce privește eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act”28 stabilește principiile care trebuie 
luate în considerare de către statele 
membre care decid să se abțină de la 
aplicarea acestei posibilități.

alternative care să atingă aceeași cantitate 
de economii de energie. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar crește 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice își pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmărește un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce privește eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business
Act”28 stabilește principiile care trebuie 
luate în considerare de către statele 
membre care decid să se abțină de la 
aplicarea acestei posibilități.

Justificare

Un sistem de recunoaștere reciprocă a economiilor de energie ar însemna efectiv că 
consumatorii dintr-un stat membru ar putea ajunge să plătească pentru economii luate în 
considerare pentru atingerea unui obiectiv într-un alt stat membru. Este injust, deoarece 
consumatorii din toate statele membre trebuie să beneficieze de acest lucru.  De asemenea, ar 
putea determina companiile energetice să speculeze.

Amendamentul 7
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici și 
mijlocii), statele membre trebuie să se 
asigure că astfel de audituri energetice sunt 
disponibile. Auditurile energetice trebuie 
să aibă un caracter obligatoriu și regulat 
pentru întreprinderile mari, întrucât 
economiile de energie pot fi semnificative.

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici și 
mijlocii), statele membre trebuie să se 
asigure că astfel de audituri energetice sunt 
disponibile și accesibile financiar. 
Auditurile energetice trebuie să aibă un 
caracter obligatoriu și regulat pentru 
întreprinderile mari, întrucât economiile de 
energie pot fi semnificative.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câștigurile în materie 
de eficiență și economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost și consum și să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real.

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câștigurile în materie 
de eficiență și economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost și consum și să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real. Totuși, aceste contoare trebuie 
instalate doar dacă beneficiile potențiale 
sunt mai mari decât costurile legate de 
instalare și doar dacă aceste costuri nu 
reprezintă o povară financiară prea mare 
pentru utilizatorul final;

Amendamentul 9
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Majoritatea întreprinderilor UE sunt 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Acestea prezintă un potențial enorm de 
economisire a energiei pentru UE. Pentru a 
le ajuta să adopte măsuri privind eficiența 
energetică, statele membre ar trebui să 
stabilească un cadru favorabil menit să 
ofere IMM-urilor asistență tehnică și 
informații mai bine orientate.

(27) Majoritatea întreprinderilor UE sunt 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Acestea prezintă un potențial enorm de 
economisire a energiei pentru UE. Pentru a 
le ajuta să adopte măsuri privind eficiența 
energetică, statele membre ar trebui să 
stabilească un cadru favorabil menit să 
ofere IMM-urilor asistență tehnică, 
informații mai bine orientate și proceduri 
și formalități simplificate pentru 
solicitarea de fonduri și/sau includerea în 
rețeaua energetică națională.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ar trebui să fie disponibil un număr 
suficient de profesioniști competenți în 
domeniul eficienței energetice care să 
asigure punerea în aplicare eficientă și în 
timp util a prezentei directive, de exemplu, 
în legătură cu respectarea cerințelor privind 
auditurile energetice și punerea în aplicare 
a sistemelor de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să pună în aplicare 
sisteme de certificare pentru furnizorii de 
servicii energetice, audituri energetice și 
alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.

(30) Ar trebui să fie disponibil un număr 
suficient de profesioniști competenți și 
calificați în domeniul eficienței energetice 
care să asigure punerea în aplicare eficientă 
și în timp util a prezentei directive, de 
exemplu, în legătură cu respectarea 
cerințelor privind auditurile energetice și 
punerea în aplicare a sistemelor de obligații 
în ceea ce privește eficiența energetică. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
pună în aplicare sisteme de certificare 
pentru furnizorii de servicii energetice, 
audituri energetice și alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Sporirea necesară a eficienței 
energetice nu va putea fi atinsă fără o 
schimbare profundă a mentalității 
societății. Copiii de astăzi sunt lucrătorii, 
inginerii, arhitecții, antreprenorii și 
utilizatorii de energie de mâine. Deciziile 
pe care le iau aceștia vor influența modul 
în care societatea va produce și consuma 
energie în viitor. Educația energetică este, 
prin urmare, importantă, pentru ca 
generațiile viitoare să poată fi instruite 
despre modul în care pot contribui la 
consumul eficient de energie prin stilul 
lor de viață și comportamentul lor. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să ia 
măsuri adecvate de sprijinire a educației 
în școli în ceea ce privește folosirea 
energiei și, mai ales, cunoștințele privind 
modul în care fiecare ar putea să 
contribuie prin comportamentul personal 
la un consum de energie eficient și 
durabil.

Justificare

Cine dorește să sprijine o gestionare durabilă a energiei, trebuie să înceapă cu generațiile 
următoare. În cazul generațiilor viitoare există un potențial ridicat de economisire a energiei, 
în cazul în care copii sunt educați de la o vârstă fragedă să consume energia într-un mod 
responsabil.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) În conformitate cu propunerile 
legislative ale Comisiei din 
6 octombrie 2011 privind viitorul politicii 
de coeziune a Uniunii Europene, sprijinul 
financiar din fondurile structurale și din 
Fondul de coeziune pentru eficiența 
energetică va fi probabil sporit în mod 
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semnificativ în perioada 2014-2020, 
comparativ cu perioada 2007-2013. 
Această finanțare va aduce o contribuție 
semnificativă la atingerea obiectivelor 
prezentei directive.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Comisia Europeană și statele 
membre ar trebui să creeze linii de 
cercetare pentru a descoperi tehnologii 
compatibile cu clădirile istorice, în toate 
aspectele legate de folosirea energiilor 
regenerabile, instalarea de contoare 
inteligente, precum și de alte dispozitive 
tehnice care ar trebui să fie instalate în 
aceste clădiri. Comisia și statele membre 
ar trebui, de asemenea, să se angajeze să 
disemineze rezultatele cercetărilor care au 
fost deja efectuate.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 33c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33c) Având în vedere caracteristicile 
speciale ale clădirilor istorice, este 
necesar să se efectueze cercetări cu 
privire la profilul diferit de consum 
energetic în acest caz, care să ia în 
considerare calitățile izolante ale 
arhitecturii tradiționale, adaptarea 
acesteia la mediu și bunele practici pe 
care societatea tradițională le aplica în 
trecut în ceea ce privește folosirea și 
funcționarea acestor clădiri.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) La punerea în aplicare a obiectivului 
de 20% în materie de eficiență energetică, 
Comisia va trebui să monitorizeze 
impactul noilor măsuri asupra Directivei 
2003/87/CE, stabilind directiva UE privind 
comercializarea cotelor de emisii (ETS), 
pentru a menține stimulentele din sistemul 
de comercializare a emisiilor pentru 
investițiile cu emisii scăzute de carbon și 
pentru a pregăti sectoarele ETS în vederea 
inovațiilor necesare în viitor.

(34) Punerea în aplicare a obiectivului de
20 % în materie de eficiență energetică ar 
putea conduce la o scădere a cererii de 
cote EU ETS și ar putea implica o 
denaturare a prețului carbonului în UE; 
prin urmare, Comisia ar trebui să
elaboreze un raport de evaluare a 
impactului pe care noile măsuri îl vor avea
asupra Directivei 2003/87/CE, stabilind 
directiva UE privind comercializarea 
cotelor de emisii (ETS), pentru a crea 
stimulente în sistemul de comercializare a
cotelor de emisii care să atragă măsuri 
suplimentare în materie de eficiență 
energetică, pentru investițiile cu emisii 
scăzute de carbon și pentru a pregăti 
sectoarele ETS în vederea inovațiilor 
necesare în viitor.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Pentru a asigura un cadru pentru 
îmbunătățirea pe termen lung a eficienței 
energetice și pentru a fi în concordanță cu 
obiectivul Consiliului European de a 
realiza o reducere cu 80-95 % a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în 2050, este 
necesar să se adapteze factorul linear în 
temeiul Directivei 2003/87/CE.

Amendamentul 17
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Propunere de directivă
Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Atunci când decide cu privire la 
numărul cotelor care vor fi reținute, astfel 
cum este menționat la articolul 19 
alineatul (5), Comisia ar trebui să fie 
atentă ca această măsură să determine un 
preț al carbonului care să depășească 
prețul preconizat să rezulte din evaluarea 
de impact a Comisiei din 2008 care a 
însoțit propunerile pentru pachetul 
privind clima și energia (30 EUR).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9%, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să atingă obiectivul 
indicativ național global de 9 % în ceea ce 
privește reducerea consumului de energie 
până în 2016 prin punerea în aplicare a 
serviciilor energetice și a altor măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice.
Directiva în cauză prevede că cel de-al 
doilea plan pentru eficiență energetică 
adoptat de către statele membre trebuie să 
fie urmat de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare. Conform evaluării 
impactului care însoțește directiva, statele 
membre urmează să realizeze obiectivul de
9 %, care este o opțiune mai puțin 
ambițioasă decât obiectivul de 20 %
adoptat ulterior privind reducerea 
consumului de energie până în 2020 și, 
prin urmare, este necesară abordarea 
nivelului obiectivelor naționale 
individuale cât mai curând posibil.
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obiectivul de 20% adoptat ulterior privind 
reducerea consumului de energie până în 
2020, prin urmare, nu este necesară 
abordarea nivelului obiectivelor.

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Întrucât scopul prezentei directive, 
care constă în atingerea obiectivului UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 și în a deschide calea 
pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice după 2020, nu va putea fi 
realizat de către statele membre fără 
adoptarea de măsuri suplimentare privind 
eficiența energetică și având în vedere că 
acesta poate fi îndeplinit cu mai mare 
eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta anumite măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut în articolul 
respectiv, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului în cauză.

(37) Întrucât scopul prezentei directive, 
care constă în atingerea obiectivului UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 și în a deschide calea 
pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice după 2020, nu va putea fi 
realizat de către statele membre fără 
adoptarea de măsuri suplimentare privind 
eficiența energetică și având în vedere că 
acesta poate fi îndeplinit cu mai mare 
eficiență la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta anumite măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității, prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. O acțiune comună la nivelul 
Uniunii în domeniul eficienței energetice 
va reduce costurile pentru produsele 
eficiente din punct de vedere energetic și 
va îmbunătăți oportunitățile de afaceri 
pentru industriile implicate în eficiența 
energetică. Crearea unei piețe comune 
pentru produse și servicii eficiente din 
punct de vedere energetic este utilă. 
Faptul că autorii tratatelor au inclus în 
mod explicit eficiența energetică în tratate 
impune o datorie de a acționa în acest 
domeniu. În conformitate cu principiul 
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proporționalității, prevăzut în articolul 
respectiv, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului în cauză.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) La stabilirea obiectivelor și 
indicatorilor ar trebui să se țină cont de 
situația diferită a diverselor state membre, 
în special de condițiile climatice, situația 
economică și previziunea privind 
creșterea economică.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a permite adaptarea la 
progresul și modificările tehnice privind 
distribuția surselor de energie, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
anumite aspecte. Este extrem de important 
ca Comisia să desfășoare consultări pe 
parcursul lucrărilor pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți.

(38) Pentru a permite adaptarea la 
progresul și modificările tehnice privind 
distribuția surselor de energie, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
anumite aspecte. Comisia ar trebui să 
desfășoare consultări pe parcursul 
lucrărilor pregătitoare, inclusiv cu comisia 
competentă a Parlamentului European și
la nivel de experți.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă prevede un cadru 
comun pentru promovarea eficienței 
energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul 
de a se asigura atingerea obiectivului UE 
privind reducerea cu 20% a consumului de 
energie până în 2020 și de a deschide calea 
pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice după această dată.

1. Prezenta directivă prevede un cadru 
comun pentru promovarea eficienței 
energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul 
de a atinge cel puțin obiectivul UE privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie
primară până în 20071, comparativ cu 
previziunile pentru 2007, ceea ce 
înseamnă un consum anual de energie 
primară de 1470,5 Mtep, și de a deschide 
calea pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice pentru 2030 și după.

Prezenta directivă prevede norme menite să 
elimine barierele existente pe piața energiei 
și să depășească disfuncționalitățile pieței 
care împiedică eficiența în ceea ce privește 
aprovizionarea și utilizarea energiei,
stabilind obiectivele naționale în materie 
de eficiență energetică pentru 2020.

Prezenta directivă prevede norme menite să 
elimine barierele existente pe piața energiei 
și să depășească disfuncționalitățile pieței 
care împiedică eficiența în ceea ce privește 
aprovizionarea și utilizarea energiei, în 
special în ceea ce privește consumatorii 
mici, microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și stimulentele 
neloiale pentru marii producători de 
energie în promovarea eficienței 
energetice, și stabilește obiectivele 
naționale în materie de eficiență energetică 
pentru 2020.
1 Document neoficial al Comisiei: Realizarea unei 
eficiențe energetice de 20%

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „sistem de distribuție închis” 
înseamnă un sistem care distribuie 
produse energetice într-un spațiu 
industrial, comercial sau de servicii 
comune limitat din punct de vedere 
geografic și care nu se adresează 
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consumatorilor casnici, cu excepția 
utilizării incidentale de către un număr 
mai mic de gospodării ai căror membri 
sunt angajați de proprietarul sistemului 
de distribuție sau se află într-o asociere 
similară cu acesta și care sunt situate în 
zona deservită de un sistem închis.

Justificare

Aceasta reprezintă o consecință a amendamentului la articolul 6 alineatul 1 paragraful nou. 
Definiția se referă la articolul 28 al Directivei 2009/72/CE și la articolul 28 al 
Directivei 2009/73/CE privind piața internă de energie electrică și gaze naturale.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „răspuns la cerere” înseamnă 
schimbări în utilizarea energiei electrice 
de către clienți finali/microgeneratoare de 
la modelul de consum/injecție 
actual/normal, ca răspuns la modificarea 
prețurilor la energia electrică și/sau plata 
de stimulente destinate să adapteze 
utilizarea energiei electrice sau ca 
răspuns la acceptarea ofertei 
consumatorului, individual sau colectiv, 
de a vinde reducerea cererii la un preț pe 
o piață organizată a energiei electrice sau 
unui furnizor cu amănuntul. Programele 
de răspuns la cerere sunt concepute 
pentru a spori eficiența lanțului valorii 
energetice și/sau pentru a crește 
consumul și integrarea surselor de 
energie regenerabilă intermitente.

Justificare

Răspunsul la cerere este un concept-cheie care trebuie definit în directivă deoarece este un 
concept relativ nou, dar are un potențial imens atât din punct de vedere economic, cât și din 
punctul de vedere al mediului. Răspunsul la cerere îmbunătățește eficiența energetică a 
cererii și a ofertei prin deblocarea capacității în ceea ce privește cererea.
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „audit energetic” înseamnă o procedură 
sistematică de obținere a unor cunoștințe 
corespunzătoare despre profilul 
consumului energetic existent al unei 
clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei 
operațiuni sau instalații industriale sau 
comerciale sau al unui serviciu privat sau 
public, de identificare și de cuantificare a 
oportunităților rentabile de economisire a 
energiei și de raportare a rezultatelor;

12. „audit energetic” înseamnă o procedură 
sistematică de obținere a unor cunoștințe 
corespunzătoare despre profilul 
consumului energetic existent al unei 
clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei 
operațiuni sau instalații industriale sau 
comerciale sau al unui serviciu privat sau 
public, de identificare și de cuantificare a 
oportunităților rentabile de economisire a 
energiei, luând în considerare impactul 
asupra sănătății, și de raportare a 
rezultatelor;

Justificare

La evaluarea oportunităților rentabile de economisire a energiei, impactul asupra sănătății 
ar trebui să fie luat în considerare pentru a se asigura un echilibru între o bună calitate a 
aerului din interior, controlul umidității și confort și o creștere a eficienței energetice.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 
beneficiarul și furnizorul unei măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice,
conform căruia investițiile în această 
măsură sunt plătite de către furnizor
proporțional cu un nivel al îmbunătățirii 
eficienței energetice convenit prin contract 
sau cu alte criterii convenite privind 
performanța energetică, cum ar fi 
economiile financiare;

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 
beneficiarul și furnizorul (în mod normal o 
întreprindere de servicii energetice, 
„ESCO”) unei măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice, verificată și 
monitorizată pe toată perioada 
contractului, prin care investițiile
(activitatea, aprovizionarea sau serviciile)
în măsura respectivă sunt plătite 
proporțional cu un nivel al îmbunătățirii 
eficienței energetice convenit prin contract 
sau cu alte criterii convenite privind 
performanța energetică;
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „microtehnologii de generare a 
energiei” înseamnă o varietate de 
tehnologii de dimensiuni mici de generare 
a energiei electrice și termice care pot fi 
instalate și utilizate în gospodării 
individuale;

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „renovare profundă” înseamnă o 
renovare care reduce atât necesarul de 
energie furnizată, cât și consumul final de 
energie al unei clădiri cu cel puțin 80 %, 
comparativ cu nivelurile anterioare 
renovării.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 

1. Fiecare stat membru se asigură că 
nivelul său absolut al consumului de 
energie primară este cel puțin sub 
obiectivul său stabilit în anexa Ia. Aceste
obiective naționale cu caracter 
obligatoriu asigură realizarea obiectivului
UE de reducere cu 20 % până în 2020 a 
consumului de energie primară, ceea ce 
impune o reducere a consumului de 
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vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

energie primară în UE de 368 Mtep 
în 2020. Obiectivele naționale de eficiență 
energetică țin seama de măsurile 
prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că se pun 
în aplicare măsuri și politici pentru a se 
asigura că consumul lor de energie 
primară este egal cu sau se află sub 
obiectivul pentru 2020 menționat în anexa 
Ia.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 iunie 2014, Comisia
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind
reducerea cu 20 % a consumului de 
energie primară până în 2020 este 
realizabil, necesitând reducerea cu 368 
Mtep a acestui consum până în 2020, 
luând în considerare seria de obiective 
naționale prevăzute la alineatul (1) și 
evaluarea menționată la articolul 19 
alineatul (4).

2. Până la 30 iunie 2014, Comisia face o 
propunere privind obiectivele de eficiență 
energetică pentru 2030.
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Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a  

Parcul imobiliar

1. Statele membre elaborează strategii 
naționale de reducere a consumului de 
energie al parcului imobiliar.

2. Strategiile naționale includ măsuri 
legislative, financiare și de formare 
pentru a se realiza o reducere cu 80 % a 
consumului de energie al parcului 
imobiliar existent față de nivelurile 
din 2010, până la 31 decembrie 2050, în 
principal prin renovări profunde.

3. Strategiile naționale includ, de 
asemenea, următoarele obiective 
intermediare:

(a) reducerea consumului de energie al 
parcului imobiliar existent cu 30 % față 
de nivelurile din 2010, până la 31 
decembrie 2030;

(b) reducerea consumului de energie al 
parcului imobiliar existent cu 60 % față 
de nivelurile din 2010, până la 31 
decembrie 2040.

Statele membre țin cont, la construcția 
clădirilor publice, de emisiile de dioxid de 
carbon determinate de materialele de 
construcție, de consumul de energie 
pentru producerea materialelor de 
construcție și de impactul asupra 
mediului pe toată durata de viață a 
materialelor de construcție și promovează 
utilizarea resurselor naturale 
regenerabile, precum lemnul, în domeniul 
construcțiilor.
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4. Statele membre pot adopta abordări 
diferențiate în ceea ce privește clădirile 
comerciale, rezidențiale și publice și pot 
începe mai întâi prin abordarea clădirilor 
cu cea mai scăzută performanță. Aceste 
abordări asigură reduceri cuantificate ale 
energiei furnizate sau ale consumului 
final de energie (kWh și KWh/m² sau 
echivalentul), astfel cum sunt definite în 
anexa I la Directiva 2010/31/UE, de cel 
puțin 20 %, 40 % și 80 % până 
în 2020, 2030 și, respectiv, 2045.

5. Statele membre își bazează strategiile și 
măsurile naționale pentru sectorul prival 
al construcțiilor și pentru locuințele 
sociale pe stimulente. 

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Obiective orientative pe termen lung

Obiectivul orientativ pe termen lung pentru 
eficiența energetică în Uniune este de 
33,3% până în 2030, de 46,6% după aceea 
până în 2040 și de 60% după aceea până în 
2050, fiind exprimat ca un nivel absolut de 
reducere a consumului primar de energie.

Justificare

Anul 2020 nu este departe. Operatorii economici au nevoie de siguranță pentru planurile pe 
termen lung. Pentru a realiza obiectivul de reducere a CO2 cu 80-95 %, sunt importante 
creșterea cotei energiilor regenerabile în mixul energetic și îmbunătățirea în continuare a 
eficienței energetice.
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Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

1. Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
consumul de energie (KWh și KWh/m2 
sau echivalent ) al clădirilor deținute sau 
recent cumpărate în regim de leasing sau 
recent închiriate de organismele publice 
este redus anual cu 2,5 %. 

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre creează un mecanism 
național de repartizare a efortului, vizând 
atingerea obiectivului de 2,5 %, aplicabil 
clădirilor publice. Atunci când creează 
acest mecanism de repartizare a efortului, 
acestea iau în considerare resursele 
financiare ale autorităților locale și 
regionale, precum și posibilitățile practice 
de renovare a clădirilor respective. 
Acestea susțin organismele publice locale 
și regionale, de exemplu prin 
îmbunătățirea accesului la procesele de 
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contractare și de interacțiune.

Ar trebui acordată o atenție specială 
asigurării unei bune calități a aerului din 
interior prin cerințe de ventilare adecvată 
și prin utilizarea unor materiale de 
construcție, echipamente și produse cu 
emisii reduse. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate într-
un anumit an, ca și cum acest excedent ar fi 
fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

2. Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate într-
un anumit an, ca și cum acest excedent ar fi 
fost renovat în oricare dintre cei trei ani 
anteriori sau următori.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc și 
pun la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice, care indică:

3. În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc și 
pun la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute sau recent cumpărate în 
regim de leasing sau recent închiriate de 
organismele lor publice, care indică:
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – literele a, ba (nouă) și bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună în aplicare un sistem de 
gestionare a energiei ca parte din punerea 
în aplicare a planului lor.

(b) să pună în aplicare un sistem de 
gestionare a energiei ca parte din punerea 
în aplicare a planului lor.

Planul de eficiență energetică și sistemul 
de gestionare vor ține cont de riscurile 
pentru sănătate și de măsurile benefice. 

(ba) să se ia în considerare, în 
construcțiile publice, emisiile de dioxid de 
carbon ale materialelor de construcție, 
consumul de energie pentru producerea 
materialelor de construcție și impactul 
asupra mediului al materialelor de 
construcție pe toată durata lor de viață și 
promovând utilizarea resurselor naturale 
regenerabile, cum ar fi lemnul, în 
construcții;

(bb) instituie contracte pentru serviciile 
din domeniul energiei menite să mențină 
sau să sporească pe termen lung eficiența 
energetică, inclusiv contracte de 
performanță energetică;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Ca alternativă la alineatele (1) și (2), 
statele membre pot opta să adopte alte 
măsuri pentru a realiza economii de 
energie echivalente (opt-out). În sensul 
acestei abordări alternative, acestea pot 
estima economiile de energie la care ar 
conduce alineatele (1) și (2) prin 
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utilizarea valorilor standard 
corespunzătoare. Statele membre pot 
folosi abordarea alternativă la articolul 4 
alineatul (1) pentru a evalua meritul 
arhitectural și istoric specific al clădirilor 
sau ansamblurilor protejate în mod 
oficial, pentru a evalua și promova 
caracteristicile lor tradiționale care 
corespund cerințelor de performanță 
energetici, precum și pentru a analiza 
măsuri de îmbunătățire a unor cazuri 
specifice, fără a le afecta caracterul 
autentic.

Statele membre monitorizează constant 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
dezvoltarea de noi tehnologii, în special în 
acest caz. Statele membre pot aplica 
această abordare și în cazul 
municipalităților în ceea ce privește 
principiul subsidiarității. 

Atunci când analizează măsurile 
alternative, statele membre ar trebui să 
vizeze în special depășirea obiectivului de 
la articolul 3a aplicabil clădirilor private. 

Statele membre care optează pentru 
această abordare alternativă notifică 
Comisia, cel târziu până la 1 ianuarie 
2013, cu privire la măsurile alternative pe 
care intenționează să le adopte, indicând 
modalitatea în care ar obține o 
îmbunătățire echivalentă a performanței 
energetice a clădirilor publice sau private. 
Comisia examinează aceste măsuri și le 
respinge sau le modifică dacă este cazul. 

Comisia monitorizează în mod constant 
progresele realizate prin măsurile 
alternative în statele membre. Dacă 
economiile realizate prin aceste măsuri nu 
se ridică la nivelul economiilor de energie 
cerute de alineatul (1), Comisia 
informează statul membru și face 
propuneri pentru îmbunătățirea 
măsurilor. Dacă după o analiză 
corespunzătoare aceste propuneri sau alte 
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măsuri pe care statele membre și Comisia 
le convin nu sunt puse în aplicare de 
statul membru respectiv, Comisia decide 
să aplice măsura obligatorie menționată 
la alineatul (1).

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre încurajează, în măsura în 
care este posibil, organismele publice să 
achiziționeze doar produse, servicii și 
clădiri cu performanțe înalte de eficiență 
energetică, de o manieră rentabilă. În 
acest caz, organismele publice țin cont de 
rentabilitate, fezabilitatea economică și 
instalațiile tehnice, precum și de 
concurența suficientă.
Statele membre încurajează dezvoltarea și 
utilizarea serviciilor energetice, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul (3). În 
acest sens, organismele publice evaluează 
posibilitatea de a încheia contracte de 
performanță energetică pe termen lung, 
astfel cum se menționează la articolul 
14b.

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru stabilește un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Acest sistem asigură că 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

1. Fiecare stat membru stabilește un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Acest sistem asigură că toți 
distribuitorii de energie și/sau toate 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează 
economii anuale suplimentare la utilizarea 
finală egale cu cel puțin 1,5 %, în volum, 
din vânzările de energie anuale ale 
acestora, calculate ca medie în ultimii trei 
ani în statul membru în cauză. Comisia 
evaluează posibilitatea să 
existe o dublă reglementare 
în sectorul transporturilor.
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că economiile 
solicitate de către părțile obligate sunt 
calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

4. Statele membre se asigură că economiile 
solicitate de către părțile obligate sunt 
calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme independente de măsurare, control
și verificare în temeiul cărora se verifică în 
mod independent cel puțin o parte 
semnificativă din punct de vedere statistic 
din măsurile de îmbunătățire a eficienței 
energetice puse în practică de către părțile 
obligate.



AD\889370RO.doc 31/75 PE472.304v05-00

RO

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă, literele a, b, c și ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cadrul sistemului de obligații în ceea 
ce privește eficiența energetică, statele 
membre pot:

5. În cadrul sistemului de obligații în ceea 
ce privește eficiența energetică, statele 
membre:

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
sau în locuințele sociale;

(a) includ cerințe obligatorii cu scop social 
în cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile cu venituri mici afectate de 
sărăcia energetică sau în locuințele sociale;
Astfel de măsuri trebuie să fie decise în 
consultare cu autoritățile publice.

(b) permit părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea ar trebui să 
stabilească un proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

(b) permit părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea asigură 
existența unui proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) permit părților obligate să contabilizeze 
economiile obținute într-un anumit an ca și 
când acestea ar fi fost obținute în oricare 
dintre ultimii sau următorii doi ani, în 
scopul de a asigura o mai mare 
flexibilitate a sistemului.

(ca) iau măsuri speciale pentru a 
soluționa problema stimulentelor neloiale 
care apar atunci când distribuitorii de 
energie și societățile care se ocupă de 
vânzarea cu amănuntul a energiei sunt, în 
același timp, și producători de energie.
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Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) toate costurile transferate clienților, 
păstrând în același timp integritatea și 
confidențialitatea informațiilor personale 
sau comerciale sensibile, respectând 
legislația aplicabilă a Uniunii Europene.

Justificare

Ar trebui să se acorde mai multă importanță principiului stimulentelor. În cazul în care există 
o acuzație conform căreia stimulentul ar fi un ajutor de stat nejustificat, sarcina probei ar 
trebui să aparțină Comisiei, și nu statului membru care vrea să ofere stimulente. 

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Utilizând toate informațiile de la 
articolul 6 alineatul (6), autoritățile 
naționale de reglementare publică 
rapoarte anuale cu privire la modul în 
care sistemele de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică își 
îndeplinesc obiectivele în condițiile unor 
costuri minime pentru consumatori. 
Autoritățile naționale de reglementare 
dispun în mod regulat efectuarea unor 
studii independente în ceea ce privește 
impactul sistemului asupra facturilor la 
energie și asupra lipsei combustibililor, 
precum și asupra economiilor de energie 
realizate grație sistemului în vederea 
asigurării unei eficiențe optime a 
costurilor. Statele membre au obligația de 
a ține seama de aceste impacturi și să-și 
ajusteze sistemele în consecință.
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 75 GWh de energie pe 
an, au mai puțin de 10 angajați sau a căror 
cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare pentru 
aceste praguri.

8. Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 200 GWh de energie 
pe an, au mai puțin de 50 angajați sau a 
căror cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 8.000.000
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare pentru 
aceste praguri.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că distribuitorii 
de energie sau societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei cooperează cu 
furnizori specializați în timpul punerii în 
aplicare a măsurilor de realizare a 
economiilor de energie la consumatorii 
finali. Printr-un concept de servicii 
energetice elaborat de grupurile de 
interese ale partenerilor comerciali, se 
ajunge la un acord cu privire la ofertele 
specifice ale partenerilor comerciali care 
pot fi cuplate în mod rezonabil și oferite 
prin cooperare la nivel local. 
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Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Vânzările sau livrările de produse 
energetice nu conduc la obligațiile de 
economisire a energiei menționate la 
alineatul (1), în cazul în care:
- constă din gaze care se obțin în mod 
inevitabil din producția oțelului; sau
- acestea sunt livrate sau vândute în 
principal în spații și filiale proprii; sau
- sunt efectuate în cadrul „sistemelor de 
distribuție închise”.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Ca alternativă la alineatul (1), statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a realiza economii de energie în 
rândul consumatorilor finali. Valoarea 
anuală a economiilor de energie realizate 
prin această abordare trebuie să fie 
echivalentă cu valoarea economiilor de 
energie prevăzute la alineatul (1). Statele 
membre care aleg această opțiune notifică 
Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 cel 
târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen de 

9. Ca alternativă la alineatul 1, statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a realiza economii suplimentare de 
energie în rândul consumatorilor finali 
(opt-out). Valoarea anuală a economiilor 
suplimentare de energie realizate prin 
această abordare trebuie să fie echivalentă 
cu valoarea economiilor de energie 
prevăzute la alineatul 1. Statele membre 
care aleg această opțiune notifică Comisiei, 
până la 1 ianuarie 2013 cel târziu, măsurile 
alternative pe care intenționează să le 
adopte, inclusiv normele privind 
sancțiunile prevăzute la articolul 9, 
indicând modul în care acestea vor realiza 
cantitatea necesară de economii. Comisia 
poate să refuze aceste măsuri sau să facă 
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3 luni de la notificare. În astfel de cazuri, 
abordarea alternativă nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

sugestii de modificare în termen de 3 luni 
de la notificare. În astfel de cazuri, 
abordarea alternativă nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.
Comisia monitorizează în mod constant 
progresele realizate prin măsurile 
alternative în statele membre. Dacă 
economiile realizate prin aceste măsuri nu 
se ridică la nivelul economiilor de energie 
cerute de alineatul (1), Comisia 
informează statul membru și face 
propuneri pentru îmbunătățirea 
măsurilor. Dacă după o analiză 
corespunzătoare aceste propuneri sau alte 
măsuri pe care statele membre și Comisia 
le convin nu sunt puse în aplicare de 
statul membru respectiv, Comisia decide 
să aplice măsura obligatorie menționată 
la alineatul (1).

Măsurile luate în temeiul prezentului 
alineat asigură tuturor actorilor de pe 
piață siguranța echitabilă în planificare în 
ceea ce privește sistemele de sprijinire a 
economiilor de energie. Mecanismele 
financiare pentru eficiența energetică 
trebuie să fie garantate independent de 
schimbările anuale ale bugetului, în mod 
permanent și pe termen lung și, dacă este 
cazul, cu o tendință degresivă.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Dacă este cazul, Comisia stabilește, pe 
baza unui act delegat în conformitate cu 
articolul 18, un sistem de recunoaștere 

eliminat
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reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Statele membre ar trebui îndemnate 
să includă întregul lanț de valori, de la 
producția de energie la distribuția de 
energie până la consumul de energie, 
atunci când încurajează societățile 
energetice să realizeze obiectivele în 
materie de eficiență energetică definite la 
articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

a. Statele membre se asigură că sunt puse 
în aplicare sisteme naționale de 
stimulente pentru a rambursa costurile de 
audit acelor companii care pun în 
aplicare o cotă acceptabilă a măsurilor 
propuse în recomandările auditurilor 
energetice și pentru a oferi stimulente 
suplimentare cu scopul de a pune în 
aplicare aceste măsuri.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

2. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punctul de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați și/sau acreditați cel mai târziu 
până la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani 
de la data ultimului audit energetic.
Auditurile pot fi efectuate de către experți 
interni, cu condiția ca aceștia să fie 
calificați sau acreditați, să nu fie direct 
implicați în activitatea auditată și ca statul 
membru să fi instituit un sistem de 
asigurare și control al calității acestora.

Justificare

Pentru companiile mari, în care energia reprezintă o parte importantă a costurilor de 
exploatare, auditurile energetice sau sistemele de gestionare a energiei/sistemele de 
management de mediu sunt deja recunoscute ca instrumente esențiale pentru a monitoriza și 
optimiza consumul de energie. Prin urmare, este important să se dea acestor întreprinderi 
mari posibilitatea de a efectua audituri energetice cu ajutorul personalului intern, atât timp 
cât acesta este format în mod corespunzător și autorizat să facă acest lucru.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre oferă întreprinderilor 
mici și mijlocii și, dacă este cazul, 
gospodăriilor, stimulente și sprijin 
financiar, cum ar fi reduceri de impozite 
sau subvenții, pentru a acoperi total sau 
parțial costurile unui audit al energiei, 
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pentru a pune în aplicare sisteme de 
gestionare a energiei, pentru a efectua 
evaluări ale costurilor ciclului de viață al 
instalațiilor utilizatoare de energie și 
pentru a pune în aplicare recomandările 
unui audit al energiei sau pentru a-și 
reduce dependența de energie.

Justificare

Ar trebui să se acorde mai multă importanță principiului stimulentelor. În cazul în care există 
o acuzație conform căreia stimulentul ar fi un ajutor de stat nejustificat, sarcina probei ar 
trebui să aparțină Comisiei, și nu statului membru care vrea să ofere stimulente. 

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

3. Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2). Cerința de independență 
permite ca auditurile să fie efectuate de 
către experți interni, cu condiția ca 
aceștia să fie calificați sau acreditați, să 
nu fie direct implicați în activitatea 
auditată, și ca statul membru să fi instituit 
un sistem de asigurare și control a 
calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

Justificare

Prevederea de la considerentul 20 privind experții interni ar trebui să fie, de asemenea, 
inclusă în prezentul articol.

Amendamentul 56
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast.

4. Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast. Ca o cerință minimă, 
aceste audituri includ o evaluare a 
impactului asupra sănătății.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Auditurile energetice și sistemele de 
gestionare a energiei, puse în aplicare în 
temeiul prezentului articol, nu exclud 
utilizarea unor măsuri identice sau 
similare ca justificare pentru sistemele 
existente sau viitoare de stimulente și 
asistență financiară, precum cel al 
reducerilor fiscale. Dacă este cazul, 
orientările europene privind ajutorul de 
stat în acest domeniu și Directiva 
2003/96/CE trebuie adaptate în mod 
corespunzător.

Justificare

Auditurile energetice și sistemele de gestionare a energiei nu trebuie să devină un obstacol 
pentru sistemele existente sau viitoare de stimulente, și nici pentru sistemele de sprijin ale 
statelor membre. Reducerea impozitelor s-a dovedit a fi un bun stimulent pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a energiei.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Nu mai târziu de 30 iunie 2013, 
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Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, criteriile generale pe care se 
bazează auditurile energetice.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.
Contoarele trebuie să fie eficiente din 
punct de vedere al costului și să 
îmbunătățească eficiența energetică a 
gospodăriilor.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să se asigure că obiectivele privind 
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață.

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente, aceasta ar trebui să facă 
obiectul unei analize complete costuri-
beneficii din punctul de vedere al 
interesului consumatorului, astfel cum 
este prevăzută de Directivele 2009/72/CE 
și 2009/73/CE privind piața de energie 
electrică și de gaze. În momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață, statele membre trebuie să se asigure 
că obiectivele privind eficiența energetică 
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și beneficiile pentru consumatorii finali 
sunt luate în considerare pe deplin. Acest 
lucru include garantarea faptului că 
contoarele inteligente sunt ușor de utilizat 
și furnizează în timp real informații clare, 
precise și detaliate cu privire la consumul 
de energie, pentru a-i permite 
consumatorului final să economisească 
energie.

Justificare

Cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a gazelor și energiei electrice a UE 
permite statelor membre să efectueze o analiză costuri-beneficii înaintea introducerii 
generalizate a contorizării inteligente. Contoarele inteligente ar trebui să fie instalate în 
80 % dintre locuințe până în 2020 numai în cazul în care această analiză este pozitivă. 
Sistemele costisitoare ar trebui puse în aplicare numai dacă sunt în interesul consumatorilor. 
Banii cheltuiți cu introducerea contorizării inteligente ar putea fi cheltuiți mai eficient pentru 
a pune în aplicare alte măsuri de eficacitate energetică, precum izolarea termică.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică 
nu este fiabilă din punct de vedere tehnic,
se utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

Statele membre se asigură că în clădirile 
formate din mai multe unități 
(rezidențiale și comerciale), ale căror 
unități sunt aprovizionate cu căldură și 
apă caldă menajeră din sistemele 
centralizate, consumul se măsoară pentru 
fiecare unitate în parte; statele membre 
introduc norme privind alocarea anuală 
în funcție de consum a costurilor aferente 
energiei termice și apei calde menajere în 
aceste clădiri. Sunt permise excepții în
cazul în care instalarea dispozitivelor de 
măsurare sau alocarea costurilor în 
funcție de consum se dovedește a fi 
nefezabilă din punct de vedere tehnic
și/sau dacă o analiză de rentabilitate 
demonstrează că costurile depășesc 
beneficiile, de exemplu în cazul clădirilor 
cu un randament energetic ridicat.
Contorizarea răcirii este opțională.
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Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre solicită autorităților 
naționale de reglementare să evalueze 
anual accesibilitatea facturilor la energie 
și posibilitatea consumatorilor de a le 
utiliza. Datele obținute sunt puse la 
dispoziția publicului.

Justificare

Consumatorii trebuie să fie în măsură să își înțeleagă facturile la energie electrică pentru a-
și modica consumul de energie electrică.  Prin urmare, ar trebui să se solicite ANR-urilor să 
analizeze capacitatea consumatorilor de a își înțelege facturile.  Aceste informații fiind făcute 
publice, consumatorii vor avea posibilitatea de a selecta societățile cu cele mai bune practici.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 

1. Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat, 
inclusiv cogenerarea la scară redusă și 
microcogenerarea, precum și a serviciilor 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
care să conțină informațiile prevăzute în 
anexa VII. În acest context, povara 
administrativă ar trebui menținută la un 
nivel cât mai redus. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
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criteriile de proiectare din anexa VII. inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Justificare

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile necesare în 
vederea dezvoltării infrastructurii eficiente 
de încălzire și răcire centralizată cu scopul 
de a favoriza cogenerarea cu randament 
ridicat și serviciile de încălzire și răcire 
rezultate din căldura reziduală și sursele de 
energie regenerabilă în conformitate cu 
alineatele (1), (3), (6) și (7). În momentul 
dezvoltării infrastructurii de încălzire și 
răcire centralizată, acestea trebuie, în 
măsura în care acest lucru este posibil, să 
opteze pentru cogenerarea cu randament 
ridicat în detrimentul generării simple de 
energie termică. 

2. Statele membre iau măsurile necesare în 
vederea dezvoltării infrastructurii eficiente 
de încălzire și răcire centralizată cu scopul 
de a sprijini cogenerarea cu randament 
ridicat, inclusiv cogenerarea la scară 
redusă și microcogenerarea, precum și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică. 

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
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la punctul 1 din anexa VIII;
(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea unui sit 
de stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or
(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată. 
Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 6 luni de la notificare. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; or
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată. 
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Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 6 luni de la notificare. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă. 
Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori. Statele 
membre pot stabili condiții de scutire de la 
dispozițiile menționate la primul paragraf 
în cazul în care:

8. Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă. 
Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 2 din anexa VIII; or

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
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în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, furnizând aceeași cantitate 
de energie termică cu încălzire sau răcire 
separată. Statele membre notifică 
Comisiei condițiile de scutire până la 1 
ianuarie 2014. Comisia poate să refuze 
aceste măsuri sau să facă sugestii de 
modificare în termen de 6 luni de la 
notificare. În astfel de cazuri, condițiile de 
scutire nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după acceptarea 
expresă de către Comisie a măsurilor 
retrimise sau modificate.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) 
litera (b) și alineatul (8) litera (b).

9. Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (10a) literele (b) și (e).

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Statele membre pot decide să nu 
aplice complet sau parțial obligațiile de la 
alineatele (3), (6) și (8)(opt-out) dacă 
garantează că se dezvoltă măsuri 
alternative de promovare a PCEE, de 
exemplu prin sisteme durabile de sprijin 
financiar, și că se poate garanta 
independența acestora de modificarea 
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bugetului anual. Statele membre, după ce 
stabilesc planurile naționale de încălzire 
și răcire, calculează și transmit Comisiei 
cifra la care se ridică economiile 
potențiale de energie în urma aplicării 
alienatelor (3), (6) și (8). Comisia 
revizuiește aceste calcule. Măsurile 
echivalente asigură cumulat realizarea 
acelorași economii de energie ca și cele 
determinate în calculele respective. 
Statele membre pot realiza o parte din 
economiile calculate prin alte măsuri, pe 
lângă celelalte alineate din prezenta 
directivă, dacă analiza statului membru 
respectiv conchide că PCEE nu este 
fezabil deoarece: 
(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;
(b) o analiză costuri-beneficii în 
conformitate cu alineatul (9) indică niște 
costuri mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată;
(c) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea unui sit 
de stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or
(d) instalația este amplasată în apropierea 
unui situl de stocare geologică autorizat 
în temeiul Directivei 2009/31/CE; or
(e) o analiză costuri-beneficii în 
conformitate cu alineatul (9) arată că 
costurile nu oferă un profit competitiv în 
urma investițiilor, ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.
(f) se va permite folosirea centralelor pe 
cărbune sau gaz cu randament ridicat din 
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motive economice sau în vederea 
asigurării stabilității rețelei fără unități de 
cogenerare.
(g) instalația folosește tehnologii fără 
combustie.
Nu mai mult de jumătate din aceste 
măsuri echivalente sunt în afara 
domeniului PCEE, de exemplu prin 
stimulente financiare.  
Statele membre care aleg aceste opțiuni 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
a acestora în termen de 3 luni de la 
notificare, în special în cazurile în care 
nu se garantează un sprijin financiar 
durabil. În astfel de cazuri, abordarea 
alternativă nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după acceptarea 
expresă de către Comisie a măsurilor 
retrimise sau modificate.
Comisia monitorizează în mod constant 
progresele realizate prin măsurile 
alternative în statele membre. Dacă 
economiile realizate prin aceste măsuri nu 
se ridică la nivelul economiilor de energie 
cerute de alineatul (1), Comisia 
informează statul membru și face 
propuneri pentru îmbunătățirea 
măsurilor. Dacă după o analiză 
corespunzătoare aceste propuneri sau alte 
măsuri pe care statele membre și Comisia 
le convin nu sunt puse în aplicare de 
statul membru respectiv, Comisia decide 
să aplice măsurile obligatorii menționate 
la alineatele (3), (6) și (8).

Amendamentul 70
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că se pot 
introduce resurse în materie de cerere, 
precum răspunsul la cerere, ca parte a 
sistemului de gestionare a energiei.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

4. Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată sau a 
stimulentelor care ar putea împiedica 
participarea răspunsului la cerere în 
serviciile de echilibrare și auxiliare. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
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competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

competente și în conformitate cu criteriile 
armonizate la nivelul UE, operatorii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de distribuție din teritoriu:

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. În cazul unităților de 
microcogenerare instalate de persoane 
private, autoritățile relevante au în vedere 
posibilitatea de a înlocui autorizațiile cu 
simple notificări adresate organismului 
competent – „procedura de instalare și 
informare”.

Justificare
Schimbarea propusă vizează eliminarea procedurilor administrative inutile aplicate în cazul 
unităților de microcogenerare instalate în gospodăriile individuale și stimularea dezvoltării 
acestei tehnologii.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În plus, statele membre pot stabili 
dispoziții privind utilizarea continuă și pe 
termen lung a tarifelor speciale pentru 
energia din surse regenerabile (feed-in 
tariffs), după caz pe baza unei grile
descrescătoare, în ceea ce privește energia 
electrică produsă de unități de cogenerare 
la scară redusă sau de unități de 
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microcogenerare.

Justificare

Producția distribuită de electricitate, chiar și la nivel de cetățean, este în prezent o realitate. 
Ar trebui facilitat accesul la sistemul rețelei pentru energia electrică produsă de unități de 
cogenerare la scară redusă și de unități de microcogenerare cu randament ridicat. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să stabilească dispoziții privind tarifele speciale pentru 
energia din surse regenerabile (feed-in tariffs) pentru unitățile de microcogenerare cu 
randament ridicat. În timp, aceste tarife ar putea fi reduse în mod sistematic cu timpul.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
încurajează răspunsul la cerere să 
participe într-o manieră nediscriminatorie 
alături de ofertă pe piețele locale sau 
regionale de energie și de rezervă terțiară, 
după caz solicitându-le autorităților 
naționale de reglementare și operatorilor 
de sistem de transport să prevadă 
condițiile tehnice de participare pe piețele 
de energie și de rezervă terțiară pe baza 
cerințelor tehnice ale acestor piețe și a 
capacităților de răspuns la cerere.
Caietul de sarcini pentru licitații pentru 
răspunsul la cerere care participă pe 
piețele de energie și de rezervă terțiară 
include specificații rezonabile privind:
(a) numărul minim de kW al capacității 
totale necesar pentru participare,
(b) metodologia de măsurare de bază;
(c) numărul minim de kW necesar pentru 
participarea pe locație contorizată (dacă 
este cazul);
(d) durata activării răspunsului la cerere;
(e) calendarul activării răspunsului la 
cerere;
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(f) timpul de preaviz pentru activarea 
răspunsului la cerere;
(g) cerințe de telemetrie;
(h) cerințe privind sancțiunile;
(i) frecvența activării răspunsului la 
cerere;
(j) intervalele dintre activări;
(k) programul referitor la durata licitației;
(l) opțiunea de a prezenta o ofertă pentru 
capacitatea pozitivă sau negativă;
(m) plăți de disponibilitate.
Potențialul de răspuns la cerere ar trebui 
să fie luat în considerare pe deplin la 
punerea în aplicare a ratei de adecvare a 
capacității naționale sau a altor măsuri de 
securitate în materie de energie. Atunci 
când se pun în aplicare sisteme privind 
suficiența capacității naționale, statele 
membre se asigură că se ține seama pe 
deplin de potențialul de contribuție al 
răspunsului la cerere.

Justificare

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Statele membre adoptă un plan de 
acțiune privind răspunsul la cerere în 
vederea promovării și introducerii 
răspunsului la cerere în contextul 
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viitoarelor planuri de acțiune privind 
punerea în aplicare a rețelelor inteligente. 
Planul ar trebui să includă punerea în 
aplicare a specificațiilor tehnice 
corespunzătoare care permit participarea 
unui răspuns la cerere total pe piețele de 
energie și pe piețele de rezervă terțiară. 
Statele membre raportează Comisiei, până 
la 31 decembrie 2013 și ulterior la fiecare 
doi ani, cu privire la măsurile puse în 
aplicare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite la prezentul alineat.

Justificare

Piețele energetice și infrastructurile statelor membre variază considerabil.  Prin urmare, 
acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a defini ele însele metoda optimă care să asigure 
stabilirea răspunsului la cerere și metoda prin care să încurajeze participanții terți și 
concurența pe piață.  Astfel, consumatorii finali vor avea în mod sigur posibilitatea de a 
beneficia de pe urma controlării perioadelor lor de consum – în măsura rezonabilă și 
practicabilă într-un anumit stat membru.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 
2010/31/UE.

1. În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, furnizarea unor sisteme 
de calificare pentru furnizorii de servicii 
energetice, audituri energetice și măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv pentru instalatorii de elemente de 
clădiri, astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE.
Statele membre analizează dacă sistemele 
lor educaționale și de recalificare acoperă 
cunoștințele necesare.

Justificare

În mai multe state membre există deja sisteme eficiente de formare profesională și calificare 
suplimentară. Acestea garantează că măsurile referitoare la creșterea eficienței energetice, la 
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orientarea în materie de energie și la serviciile energetice se aplică deja la un nivel înalt de 
calificare. Prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că statele membre își pot baza 
acțiunile pe actualele sisteme de calificare/cadre de reglementare.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea 
comparării și recunoașterii acestor sisteme.

2. Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de calificare 
menționate la alineatul (1) și iau măsuri în 
vederea comparării și recunoașterii acestor 
sisteme. Acest lucru nu aduce atingere 
Directivei 2005/36/CE.

Justificare

Directiva 2005/36/CE stabilește cerințele necesare privind recunoașterea reciprocă a 
calificărilor profesionale. Trebuie clarificat faptul că discuțiile referitoare la recunoașterea 
calificărilor profesionale nu vor interfera cu Directiva 2005/36/CE.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Informarea și formarea profesională

1. Statele membre se asigură că 
informațiile privind mecanismele de 
eficiență energetică disponibile și cadrele 
financiar și juridic sunt transparente și 
diseminate pe scară largă și în mod activ 
tuturor actorilor relevanți de pe piață, 
inclusiv consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
mediu și instalatorilor de elemente de
construcție, astfel cum sunt definite de 
Directiva 2010/31/UE. Acestea se asigură 
că băncile și alte instituții financiare sunt 
informate cu privire la posibilitățile de a 
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participa, inclusiv prin crearea de 
parteneriate public-privat, la finanțarea 
măsurilor de îmbunătățire a eficienței 
energetice.
2. Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
operatorii de pe piață să le furnizeze 
consumatorilor de energie informații 
adecvate și specifice și consiliere pentru 
privind eficiența energetică.
3. Statele membre, cu participarea părților 
interesate, inclusiv a autorităților locale și 
regionale, elaborează programe adecvate 
de informare, sensibilizare și formare 
profesională, pentru a-i informa pe 
cetățeni cu privire la beneficiile și 
aspectele practice ale adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.
4. Comisia se asigură că informațiile 
privind cele mai bune practici de 
economisire a energiei în statele membre 
sunt împărtășite și diseminate pe scară 
largă.
5. Statele membre se asigură că 
informațiile furnizate de sistemul de 
contorizare inteligentă reprezintă o bază 
detaliată pentru consiliere.
6. Cel târziu anul următor intrării în 
vigoare a prezentei directive, statele 
membre prezintă Comisiei un plan cu 
privire la inițiativele pe care le vor adopta, 
la disponibilitatea informațiilor 
referitoare la mecanismele de eficiență 
energetică existente, precum și la cadrul 
financiar și la cel juridic.

Justificare
Informarea și formarea sunt esențiale pentru eficiența energetică. Statele membre nu ar 
trebui să poată să evite asumarea responsabilității în acest domeniu. 
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Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 14 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) trebuie eliminate barierele de 
reglementare, precum și cele de altă 
natură, apărute în calea utilizării 
contractelor privind performanța 
energetică și a altor acorduri sau servicii 
de finanțare din partea terților pentru 
economiile de energie;

Justificare
Contractele și alte acorduri de finanțare din partea terților reprezintă un instrument 
important pentru generarea resurselor financiare necesare. Partea terță își asumă 
responsabilitatea pentru investiția necesară, inclusiv riscurile, și beneficiază parțial de 
economii. Obstacolele în calea acestui instrument de finanțare inovativ trebuie eliminate. 

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) obligarea autorităților publice să ia 
în calcul utilizarea contractului de 
performanță energetică atunci când 
renovează o clădire.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) monitorizarea, alături de Comisie, a 
modului în care funcționează piața, 
pentru a identifica eventualele denaturări 
ale pieței determinate de intrarea pe piața 
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serviciilor energetice a distribuitorilor de 
energie sau a companiilor care 
comercializează energie cu amănuntul.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează și iau măsurile 
adecvate pentru eliminarea barierelor de 
reglementare, precum și a celor de altă 
natură apărute în calea eficienței 
energetice, în special cu privire la:

Autoritățile competente ale statelor
membre evaluează și iau măsurile adecvate 
pentru eliminarea barierelor de 
reglementare, precum și a celor de altă 
natură apărute în calea eficienței 
energetice, în special cu privire la:

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – primul paragraf – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile referitoare la clădirile 
care figurează pe liste, protejate în mod 
oficial ca făcând parte dintr-un mediu 
desemnat sau datorită caracteristicilor lor 
arhitecturale sau istorice, pentru a oferi 
proprietarilor lor mai multă flexibilitate în 
aplicarea măsurilor de îmbunătățire a 
eficienței energetice în cazul acestor 
clădiri, în conformitate cu practicile de 
conservare general acceptate, de exemplu, 
izolarea termică a părții exterioare (pereți, 
acoperiș, ferestre), ținându-se seama de 
un raport echilibrat între conservarea 
culturală și eficiența energetică.

Justificare

Proprietarilor de clădiri ar trebui să li se acorde o flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
luarea deciziilor de aplicare a măsurilor de eficiență energetică în cazul clădirilor pe care le 
dețin.
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Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) eliminarea prețurilor reglementate 
care nu reflectă costurile.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dispozițiile legale și de reglementare, 
precum și practicile administrative privind 
achiziționarea, instalarea, autorizarea și 
conectarea la rețeaua de generatoare de 
energie de mici dimensiuni, pentru ca 
gospodăriile să nu fie descurajate să 
utilizeze microtehnologii pentru 
generarea de energie.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Fonduri și proceduri de finanțare

1. Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, statele membre pot 
stabili un fond sau fonduri pentru a 
subvenționa furnizarea de programe și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice și pentru a promova 
dezvoltarea unei piețe pentru măsurile de 
îmbunătățire a eficienței energetice. Astfel 
de măsuri pot include promovarea 
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auditului energetic și a instrumentelor 
financiare pentru economiile de energie. 
Fondul poate să includă, printre alte 
surse, veniturile generate de licitații în 
cadrul sistemului de comercializare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.
2. Atunci când fondurile subvenționează 
furnizarea de măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice, accesul la fonduri 
este condiționat de realizarea efectivă a 
economiilor de energie sau a 
îmbunătățirii eficienței energetice. 
Această realizare este dovedită prin 
mijloace adecvate, cum ar fi certificatele 
de performanță energetică pentru clădiri 
sau etichetele energetice pentru produse.

Justificare

Stimulentele financiare reprezintă un instrument esențial în promovarea eficienței energetice. 
Statele membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze acest instrument. DG Concurență, și nu 
statul membru, ar trebui să aibă obligația să facă dovada în cazul în care stimulentele sunt 
considerate ajutoare de stat. Veniturile generate în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii reprezintă o posibilă resursă financiară pentru fonduri în statele 
membre.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În termen de cel mult șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia adoptă o decizie privind 
reducerea cu 1,4 miliarde a numărului 
total de cote, în temeiul articolului 9 din 
Directiva 2003/87/CE, pentru a menține 
stimulentele pentru investiții în măsuri de 
eficiență energetică și în tehnologii cu 
emisii scăzute de carbon, precum și 
nivelul obiectivelor stabilite de Directiva 
2003/87/CE.
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Justificare

Trebuie compensate cererea redusă de cote ETS care va rezulta din punerea în aplicare a 
prezentei directive și obiectivul de economisire a energiei cu 20 %, astfel încât mecanismul 
prețurilor să revină la nivelurile preconizate în evaluarea impactului pe baza căreia a fost 
convenită Directiva 2003/87/CE, iar stimulentele pentru investiții în măsuri privind eficiența 
energetică și tehnologii energetice cu emisii scăzute de carbon să fie menținute în instalațiile 
reglementate de ETS.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, 
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1.

1. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, 
statele membre prezintă un raport privind 
progresul înregistrat în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor de eficiență 
energetică, în conformitate cu anexa XIV 
punctul 1. La fiecare doi ani, rapoartele 
naționale sunt însoțite de informații 
suplimentare în conformitate cu anexa 
XIV punctul 2.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conțin informații privind politicile
naționale de eficiență energetică, planurile 
de acțiune, programele și măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel național, 
regional și local pentru a îmbunătăți 
eficiența energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naționale în materie de 
eficiență energetică prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1). Rapoartele 
respective vor fi completate cu estimări 
actualizate privind consumul global de 
energie primară preconizat pentru 2020, 

2. Până la 31 decembrie 2013 cel târziu, 
iar ulterior la fiecare trei ani, statele 
membre prezintă Comisiei planuri
naționale de eficiență energetică în care se 
descrie modul în care statele membre 
intenționează să îndeplinească obiectivele 
naționale în materie de eficiență 
energetică prevăzute la articolul 3 
alineatul (1). Aceste planuri includ
măsurile puse în aplicare sau planificate la 
nivel național, regional și local pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică. 
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precum și nivelurile estimate ale 
consumului de energie primară în 
sectoarele menționate în anexa XIV 
punctul 1.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când elaborează planurile de 
eficiență energetică, statele membre țin 
seama de măsurile rentabile de eficiență 
energetică și de riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când elaborează planurile 
naționale de acțiune în domeniul 
eficienței energetice, statele membre 
asigură promovarea unei abordări 
sistematice, de exemplu, pentru iluminat, 
la nivel național, pentru a încuraja 
utilizarea unor potențiale suplimentare de 
economisire a energiei, pe lângă 
abordarea bazată pe un singur produs.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu ar trebui să stabilească 
obiective pentru industriile expuse la un 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, astfel cum s-a stabilit în 
Decizia 2010/2/UE a Comisiei. În cazul în 
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care decid totuși să procedeze astfel, 
statele membre stabilesc posibile obiective 
sectoriale pentru procesele de producție 
din aceste industrii, exprimate în energia 
utilizată pe unitate de producție, pentru a 
evita împiedicarea creșterii industriale.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări către statele membre.

4. Comisia analizează rapoartele anuale și 
informațiile suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și în ceea 
ce privește prezenta directivă. Comisia 
transmite evaluarea Parlamentului 
European și Consiliului. Pe baza evaluării 
rapoartelor, Comisia poate emite 
recomandări sau poate sugera modificări 
la instrumentele aplicate de către statele 
membre. În cazul în care evaluarea indică 
faptul că un stat membru nu se află pe 
drumul cel bun către îndeplinirea 
obiectivului național în materie de 
eficiență energetică, statul membru 
respectiv își revizuiește, la cererea 
Comisiei, planul național de eficiență 
energetică menționat la alineatul (2) din 
prezentul articol.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE și 
2009/28/CE, precum și asupra Directivei 

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE și 
2009/28/CE, precum și asupra Directivei 
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2010/31/CE. 2010/31/CE. Cel târziu până la 
30 iunie 2013, Comisia Europeană ar 
trebui să prezinte o propunere de adaptare 
a Deciziei privind partajarea eforturilor 
(Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului).

Comisia monitorizează cu atenție 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivei 2003/87/CE. 
Imediat după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului și Consiliului. Acest 
raport analizează, printre altele, impactul 
asupra stimulentelor pentru investițiile în 
tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și 
riscul de relocare a emisiilor de carbon. 
Înainte de începerea celei de-a treia etape, 
Comisia modifică regulamentul menționat 
la articolul 10 alineatul (4) din 
Directiva 2003/87/CE pentru a reține un 
număr semnificativ de cote.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2), urmată, după caz, 
de o propunere legislativă care stabilește 
obiective naționale obligatorii.

eliminat

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
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Amendamente la Directiva 2003/87/CE
La articolul 9 din Directiva 2003/87/CE, 
se adaugă următorul alineat după 
alineatul (2):
„Începând cu anul 2014, factorul de 
reducere lineară este de 2,25 %.”

Justificare

Factorul linear al plafonului ETS ar trebui ajustat la măsurile privind eficiența energetică, 
precum și la obiectivul UE privind clima de a atinge cel puțin 80 % în ceea ce privește 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel intern până în 2050. Procentul de 
2,25 % reprezintă o reducere lineară bazată pe cote de emisii din sectoare reglementate de 
ETS în 2050, astfel cum se subliniază în Foaia de parcurs a Comisiei privind clima până 
în 2050.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa - 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -1
Metodologia de calcul pentru obiectivele 

naționale privind eficiența energetică
La stabilirea obiectivelor naționale în 
materie de eficiență energetică, statele 
membre respectă metodologia stabilită 
mai jos. Nivelul de referință pentru 
previziunile în ceea ce privește consumul 
de energie primară pentru 2020 este 
modelul Primes 2007. 
Metodologie:

Proiecția de bază Primes 2007 în Mtep –
20 % economii
Pot fi aplicați următorii factori de 
corecție: obiectivele de reducere în 
termeni absoluți comparativ cu nivelul 
consumului de energie primară din 2007:
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- nu depășesc 8% pentru grupul de nouă 
țări UE cu cel mai mic venit real pe 
gospodărie pe cap de locuitor (L9),
- nu depășesc 12% pentru grupul de 15 
țări UE eligibile pentru Fondul de 
coeziune (C15),
- nu depășesc 20% pentru nicio țară,

- nu se află sub pragul de 12% pentru 
orice țară care nu este eligibilă pentru 
Fondul de coeziune (EU-27 minus C15),
- sunt egale cu cel puțin 5% pentru orice 
țară care nu este eligibilă pentru Fondul 
de coeziune (C15),
- nu reprezintă o creștere absolută a 
consumului de energie cu mai mult de 
5%.

Rezultă următoarele obiective: 

Belgia

50,2

42,7

Bulgaria

19,3

17,8

Republica Cehă

43,6

40,1

Danemarca

20,2

16,2

Germania

314,9
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251,9

Estonia

5,9

5,4

Irlanda

15,8

14,2

Grecia

32,6

28,8

Spania

138,9

130,7

Franța

254,8

221,1

Italia

173,3

152,5

Cipru

2,7

2,4

Letonia

4,7

4,9
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Lituania

7,8

7,8

Luxemburg

4,6

4,0

Ungaria

24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Țările de Jos

70,3

60,6

Austria

32,0

28,2

Polonia

93,1

87,9

Portugalia

23,8

24,0

România
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37,5

39,4

Slovenia

7,0

7,0

Slovacia

16,8

16,3

Finlanda

36,2

29,9

Suedia

48,1

44,6

UK

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 

(a) în cazul în care un produs este 
reglementat de un act delegat adoptat în 
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temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă;

temeiul Directivei 2010/30/EU sau în 
temeiul Directivei Comisiei de punere în 
aplicare a Directivei 92/75/CEE, să 
achiziționeze numai produsele care 
respectă criteriul de apartenență la cea mai 
înaltă clasă de eficiență energetică, ținând 
cont de raportul cost-eficacitate, de 
impactul asupra sănătății, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, precum 
și de concurența suficientă;

Justificare

Preocupările privind sănătatea ar trebui, de asemenea, luate în considerare atunci când se 
iau decizii privind achiziționarea, pentru a facilita, de exemplu, achiziționarea produselor 
care nu conțin substanțe dăunătoare sănătății oamenilor.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective;

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 
îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective. Atunci când se licitează 
contracte de servicii, organismele publice 
evaluează posibilitatea încheierii unor 
contracte de performanță energetică pe 
termen lung, astfel cum se menționează la 
articolul 14 litera (b).

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Părțile obligate pot utiliza una sau mai 
multe dintre următoarele metode de calcul 

Părțile obligate pot utiliza una sau mai 
multe dintre următoarele metode de calcul 
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al economiilor de energie în scopul 
articolului 6 alineatul (2):

al economiilor de energie:

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Anexa VI – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pe prima 
pagină a fiecărei facturi de gaz sau de 
energie electrică se introduce o căsuță 
care conține următoarele informații:
(a) denumirea exactă a tarifului;
(b) cantitatea de energie utilizată;
(c) prețul gazului și/sau al energiei 
electrice pe kWh și modalitatea de 
defalcare a acesteia pe zile;
(d) modalitatea de calculare a costului;
(e) reducerile de care beneficiază 
consumatorul și perioada când aceste 
reduceri iau sfârșit;
(f) toate taxele pe care clientul va trebui 
să le plătească dacă își schimbă 
furnizorul.

Justificare

Consumatorii trebuie să fie în măsură să își înțeleagă facturile la energie electrică pentru a-
și modica consumul de energie electrică.  Împreună cu grupuri de consumatori, Comisia a 
dezvoltat un model de factură la energie care conține căsuța cu informații menționată 
anterior. Aceasta le-ar permite consumatorilor să își înțeleagă imediat facturile.

Amendamentul 103
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Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă căldură 
în cadrul proceselor de producție sunt 
localizate în situri unde o cantitate maximă 
din cererea de energie termică este 
îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai multor 
instalații industriale în aceeași locație;

(b) noile zone rezidențiale sau terțiare, 
noile clădiri publice sau terțiare sau noile 
instalații industriale care consumă căldură 
în cadrul proceselor de producție sunt 
localizate în situri unde un procent maxim 
din cererea de energie termică este acoperit 
de căldura reziduală disponibilă, astfel cum 
se prevede în planurile naționale de 
încălzire și răcire. Pentru a asigura 
corespondența optimă între cererea și 
oferta de servicii de încălzire și răcire, 
amenajarea teritoriului trebuie să 
favorizeze înființarea mai multor instalații 
industriale în aceeași locație;

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

(d) zonele rezidențiale sau terțiare, 
clădirile publice sau terțiare și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Anexa XI – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Reglementările privind rețelele și tarifele
permit operatorilor de rețea să ofere
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 

2. Reglementările privind rețelele și tarifele
încurajează operatorii de rețea să
promoveze servicii de sistem și tarife de 
sistem pentru măsurile de gestionare a 
răspunsului la cerere, gestionarea cererii și 
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distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

generarea distribuită privind piețele 
organizate de energie electrică, supuse 
unei analize a impactului eficienței din 
punctul de vedere al costurilor în funcție 
de tipurile de clienți vizați (rezidențiali, 
comerciali și industriali). Serviciile de 
sistem includ:

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Anexa XI – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei dispoziții, termenul 
„piețe organizate de energie electrică” 
include piețele nereglementate și 
schimburile de energie electrică pentru 
comercializarea energiei, capacității, 
compensațiilor și serviciilor de sprijin în 
toate intervalurile de timp, inclusiv piețele 
de transport, piețele pentru ziua următoare 
și piețele din aceeași zi.

Potențialul răspunsului la cerere ar trebui 
să fie luat în considerare pe deplin atunci 
când se pune în aplicare un sistem de 
furnizare a unei capacități adecvate a 
rețelelor la nivel regional sau alte măsuri 
legate de securitatea energetică. În sensul 
prezentei dispoziții, termenul „piețe 
organizate de energie electrică” include 
piețele nereglementate și schimburile de 
energie electrică pentru comercializarea 
energiei, capacității, compensațiilor și 
serviciilor de sprijin în toate intervalurile 
de timp, inclusiv piețele de transport, 
piețele pentru ziua următoare și piețele din 
aceeași zi.

Justificare

Această secțiune ar trebui să fie consolidată în contextul importanței pe care o are răspunsul 
la cerere. În paralel, trebuie să se efectueze o analiză cost-eficiență pentru a garanta că 
promovarea răspunsului la cerere nu va afecta în mod negativ nicio categorie de public vizat. 
Stocările industriale trebuie să fie evidențiate în continuare.

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Anexa XI – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Trebuie să fie disponibile tarife de rețea 3. Ar trebui să fie disponibile tarife de
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care sprijină prețurile dinamice pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere adoptate de către consumatorii 
finali, inclusiv:

rețea care sprijină prețurile dinamice pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere adoptate de către consumatorii 
finali, inclusiv:

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Anexa XIII – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul și metodologia auditului 
energetic

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul general pentru rapoarte
suplimentare

Cadrul general pentru informațiile
suplimentare

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 110
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Propunere de directivă
Anexa XIV – partea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2) trebuie să furnizeze un cadru 
pentru dezvoltarea strategiilor naționale de 
eficiență energetică.

Informațiile suplimentare menționate la 
articolul 19 alineatul (1) trebuie să 
furnizeze un cadru pentru dezvoltarea 
strategiilor naționale de eficiență 
energetică.

[Acest amendament se aplică anexei XIV 
punctul 2. Adoptarea acestuia ar necesita 
operarea modificărilor corespunzătoare în 
toată anexa XIV punctul 2.]

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, iar acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având 
libertatea de a alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.
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