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Amendamentul 18
Oreste Rossi
Propunere de directivă
Propunere de respingere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară invită Comisia 
pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să propună 
respingerea propunerii Comisiei.

Or. it

Justificare

Propunerea de directivă încalcă articolul 194 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE și 
contravine concluziilor reuniunii Consiliului Energie extraordinar de la data de 
4 februarie 2011. În special, coroborat cu dispozițiile articolelor 3, 10 și 19 alineatul (7), nu 
respectă principiile subsidiarității și proporționalității, în sensul că impune în avans  statelor 
membre obiective naționale obligatorii pentru eficiența energetică și tehnologia necesară
pentru a le atinge.

Amendamentul 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 20
Christa Klaß, Peter Liese
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.

Or. en

Amendamentul 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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 energetică, 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 în 
materie de eficiență energetică, alături de
măsuri menite să reducă decalajul pentru a 
atinge obiectivul global al UE în materie de 
economii de energie în 2020.

Or. en

Amendamentul 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La 22 iunie 2011, evaluarea 
impactului[1] efectuată de către Comisia 
Europeană a demonstrat că adoptarea 
unor obiective naționale obligatorii în 
materie de eficiență energetică pentru 
consumul de energie primară ar fi mai 
adecvate decât adoptarea unor obiective 
naționale indicative în materie de 
eficiență energetică, în scopul de a 
asigura îndeplinirea obiectivului global de 
20 % privind economiile de energie. 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)779.
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Or. en

Amendamentul 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest context, este necesară 
actualizarea cadrului juridic al Uniunii 
pentru eficiență energetică cu o directivă 
care urmărește obiectivul global al UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 și îmbunătățiri 
ulterioare în materie de eficiență 
energetică după 2020. În acest scop, 
aceasta ar trebui să stabilească un cadru 
comun pentru promovarea eficienței 
energetice în cadrul Uniunii, precum și 
acțiuni specifice de punere în aplicare a 
unora dintre propunerile incluse în Planul 
2011 pentru eficiență energetică și de 
îndeplinire a potențialului semnificativ 
nerealizat de economisire a energiei pe 
care îl identifică.

(10) În acest context, este necesară 
actualizarea cadrului juridic al Uniunii 
pentru eficiență energetică cu o directivă 
care urmărește obiectivul global al UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 și stabilirea unor 
obiective suplimentare de economisire a 
energiei pentru 2025 și 2030. În acest 
scop, aceasta ar trebui să stabilească un 
cadru comun pentru promovarea eficienței 
energetice în cadrul Uniunii, precum și 
acțiuni specifice de punere în aplicare a 
unora dintre propunerile incluse în Planul 
2011 pentru eficiență energetică și de 
îndeplinire a potențialului semnificativ 
nerealizat de economisire a energiei pe 
care îl identifică.

Or. en

Amendamentul 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar fi preferabilă îndeplinirea obiectivului 
de 20% în materie de eficiență energetică 
ca rezultat al punerii în aplicare cumulative 
a măsurilor naționale și europene specifice 
care promovează eficiența energetică în 
diferite domenii. Dacă abordarea în cauză 
nu reușește acest lucru, s-ar impune totuși 

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale și 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reușește acest 
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consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă etapă, 
statele membre trebuie să-și stabilească 
obiectivele, schemele și programele 
naționale în materie de eficiență energetică. 
Acestea ar trebui să decidă singure dacă 
obiectivele respective ar trebui să aibă 
caracter obligatoriu sau indicativ pe 
teritoriul lor. Într-o a doua etapă, 
obiectivele respective și eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, împreună 
cu datele privind progresul înregistrat, 
pentru a evalua probabilitatea îndeplinirii 
obiectivului global al Uniunii și măsura în 
care eforturile individuale sunt suficiente 
pentru realizarea obiectivului comun. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit și în contextul procesului 
Europa 2020. În cazul în care această 
evaluare va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să propună 
obiective naționale obligatorii pentru 
2020, luând în considerare punctele de 
plecare individuale ale statelor membre, 
performanța economică și măsurile inițiale 
adoptate de către acestea.

lucru, s-ar impune totuși consolidarea 
cadrului politic prin adăugarea unui sistem 
de obiective obligatorii. Prin urmare, într-o 
primă etapă, statele membre trebuie să-și 
stabilească obiectivele, schemele și 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective și eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, împreună 
cu datele privind progresul înregistrat, 
pentru a evalua probabilitatea îndeplinirii 
obiectivului global al Uniunii și măsura în 
care eforturile individuale sunt suficiente 
pentru realizarea obiectivului comun. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit și în contextul procesului 
Europa 2020. În cazul în care această 
evaluare va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia va trebui să propună 
măsuri suplimentare pentru 2020, luând în 
considerare punctele de plecare individuale 
ale statelor membre, performanța 
economică și măsurile inițiale adoptate de 
către acestea.

Or. fi

Amendamentul 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
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cumulative a măsurilor naționale și 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reușește 
acest lucru, s-ar impune totuși 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă 
etapă, statele membre trebuie să-și 
stabilească obiectivele, schemele și 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective și eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, 
împreună cu datele privind progresul 
înregistrat, pentru a evalua probabilitatea 
îndeplinirii obiectivului global al Uniunii 
și măsura în care eforturile individuale 
sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivului comun. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor 
naționale de eficiență energetică prin 
intermediul cadrului său legislativ revizuit 
și în contextul procesului Europa 2020. În 
cazul în care această evaluare va indica 
că realizarea obiectivului global al 
Uniunii este improbabilă, Comisia ar 
trebui să propună obiective naționale
obligatorii pentru 2020, luând în 
considerare punctele de plecare 
individuale ale statelor membre, 
performanța economică și măsurile 
inițiale adoptate de către acestea.

cumulative a măsurilor naționale și 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Prin stabilirea de obiective naționale 
obligatorii privind economiile de energie, 
bazate pe un mecanism de repartizare a 
eforturilor între statele membre, Uniunea 
poate asigura îndeplinirea obiectivului de 
reducere a consumului de energie la 
nivelul întregului UE, care este esențial 
pentru politica în domeniul climei, 
competitivitate, transformarea ecologică 
și crearea de locuri de muncă. Între timp, 
o astfel de abordare ar avea avantajul de 
a permite statelor membre să adapteze 
măsurile de eficiență energetică în funcție 
de circumstanțele și prioritățile naționale.

Or. en

Amendamentul 26
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale și 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reușește 
acest lucru, s-ar impune totuși 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă etapă, 
statele membre trebuie să-și stabilească 
obiectivele, schemele și programele
naționale în materie de eficiență energetică.
Acestea ar trebui să decidă singure dacă 
obiectivele respective ar trebui să aibă 
caracter obligatoriu sau indicativ pe 
teritoriul lor. Într-o a doua etapă, 
obiectivele respective și eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, 
împreună cu datele privind progresul 
înregistrat, pentru a evalua probabilitatea 
îndeplinirii obiectivului global al Uniunii 
și măsura în care eforturile individuale 
sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivului comun. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor naționale 
de eficiență energetică prin intermediul 
cadrului său legislativ revizuit și în 
contextul procesului Europa 2020. În cazul 
în care această evaluare va indica că 
realizarea obiectivului global al Uniunii 
este improbabilă, Comisia ar trebui să 
propună obiective naționale obligatorii 
pentru 2020, luând în considerare 
punctele de plecare individuale ale
statelor membre, performanța economică 
și măsurile inițiale adoptate de către 
acestea.

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale specifice, 
pe baza unor obiective naționale 
obligatorii, care promovează eficiența 
energetică în diferite domenii. Prin urmare, 
într-o primă etapă, statele membre trebuie 
să-și stabilească obiective, scheme și 
programe naționale obligatorii în materie 
de eficiență energetică pe baza unui acord 
de repartizare clară a eforturilor. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape și, dacă este cazul, să aducă 
modificări legate de punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit și în contextul procesului 
Europa 2020.

Or. en
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Amendamentul 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

(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 ca fiecare stat 
membru să-și stabilească propriile măsuri 
de economisire a energiei și de utilizare 
eficientă a acesteia care să fie rentabile și 
în conformitate cu obiectivul pentru 
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 clădirilor27. 
Măsurile care vizează economisirea 
energiei și eficiența energetică pentru 
clădirile publice completează dispozițiile 
directivei în 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. Materialele de construcție 
sunt, de asemenea, o componentă 
esențială, datorită faptului că o cotă din 
ce în ce mai mare din consumul total de 
energie pentru o clădire se produce în 
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faza de construcție. Promovarea în toată 
Europa a utilizării materialelor de 
construcții cu emisii reduse, precum
lemnul, ar duce la reducerea impactului 
cauzat de construcții asupra mediului.

Or. fi

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să sprijine, de asemenea, rentabilitatea. 
Finanțele publice ale statelor membre nu pot face față costurilor pentru renovările inutile și 
nerentabile. Renovările majore pentru îmbunătățirea eficienței energetice ar trebui să fie 
combinate cu renovările normale legate de ciclul de viață al clădirii. Directiva trebuie să 
acorde atenție și materialelor de construcție.

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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. Pentru a asigura 
acest lucru, este esențial ca prezenta 
directivă să mențină o perspectivă pe 
termen lung și să stabilească foi de 
parcurs pentru a reduce drastic consumul 
de energie al clădirilor, atât publice, cât și 
private, până în 2050. Clădirile deținute 
sau ocupate de organismele publice 
reprezintă o pondere semnificativă din 
stocul de clădiri și au o vizibilitate ridicată 
în viața publică. Prin urmare, se recomandă 
stabilirea unui obiectiv pe termen lung și a 
unei rate anuale a îmbunătățirii
performanței energetice a clădirilor
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privind performanța energetică a 
clădirilor*. Obligația de renovare a 
clădirilor publice completează dispozițiile 
directivei în 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.

deținute sau ocupate de organismele 
publice. Această măsură ar necesita o rată 
sporită a renovărilor și renovări profunde 
și 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 
clădirilor27, facilitând, de fapt, 
îndeplinirea acestor obligații. Obligația de 
renovare a clădirilor publice completează 
dispozițiile directivei în 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.

Or. en

Amendamentul 29
Frédérique Ries

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 

(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 
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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 
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.

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 clădirilor27. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
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. O atenție 
deosebită trebuie acordată 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.

Or. en

Justificare

Europenii petrec majoritatea timpului lor în spații interioare. Calitatea aerului din interior 
este un factor determinant esențial pentru sănătatea lor și un factor pentru bolile cronice, 
cum ar fi astmul și alergiile. În cazul 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 a emisiilor 
dăunătoare provenite din materiale și produse de construcții.

Amendamentul 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 18
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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 
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 

(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 
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.
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ceea ce privește eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act”* stabilește principiile care trebuie 
luate în considerare de către statele 
membre care decid să se abțină de la 
aplicarea acestei posibilități.

Or. en

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. Ar fi injust, deoarece 
consumatorii din toate statele membre trebuie să beneficieze de pe urma acestui lucru. De 
asemenea, ar putea determina companiile energetice să speculeze.

Amendamentul 31
Vladko Todorov Panayotov

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.

Or. en

Amendamentul 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 sunt mai 
mari decât costurile legate de instalare și 
doar dacă aceste costuri nu reprezintă o 
povară financiară prea mare pentru 
utilizatorul final;

Or. lt

Amendamentul 33
Vladko Todorov Panayotov

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.
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Or. en

Amendamentul 34
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale29include eficiența energetică 
printre criteriile de determinare a celor 
mai bune tehnici disponibile care servesc 
drept referință pentru stabilirea 
condițiilor de autorizare a instalațiilor 
care se încadrează în domeniul său de 
aplicare, inclusiv instalațiile de ardere cu 
o putere termică nominală totală de 50 
MW sau mai mare. Cu toate acestea, 
directiva în cauză oferă statelor membre 
opțiunea de a nu impune cerințe 
referitoare la eficiența energetică 
unităților de ardere sau altor unități care 
eliberează dioxid de carbon în cadrul 
sitului pentru activitățile enumerate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității30 Pentru a se asigura 
obținerea de îmbunătățiri semnificative în 
ceea ce privește randamentul energetic al 
instalațiilor de generare a energiei 
electrice și termice și al rafinăriilor de 
uleiuri minerale și gaze naturale, 
nivelurile reale de eficiență energetică 
trebuie monitorizate și comparate cu 
nivelurile relevante privind eficiența 
energetică asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile. Comisia trebuie 
să compare nivelurile de eficiență 
energetică și să ia în considerare 

eliminat
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propunerea de măsuri suplimentare dacă 
există discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică și 
nivelurile asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile. De asemenea, 
informațiile colectate cu privire la valorile 
reale de eficiență energetică ar trebui 
utilizate în procesul de reexaminare a 
valorilor de referință armonizate privind 
randamentul energetic pentru producerea 
separată de căldură și electricitate, 
prevăzute în Decizia 2007/74/CE a 
Comisiei din 21 decembrie 2006.31.
__________________
31. JO L 32, 6.2.2007, p. 183.

Or. it

(A se vedea amendamentul care elimină articolul 19 alineatul (5).)

Amendamentul 35
János Áder

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 privind emisiile industriale include 
eficiența energetică printre criteriile de 
determinare a celor mai bune tehnici 
disponibile care servesc drept referință 
pentru stabilirea condițiilor de autorizare a 
instalațiilor care se încadrează în domeniul 
său de aplicare, inclusiv instalațiile de 
ardere cu o putere termică nominală totală 
de 50 MW sau mai mare. Cu toate acestea, 
directiva în cauză oferă statelor membre 
opțiunea de a nu impune cerințe referitoare 
la eficiența energetică unităților de ardere 
sau altor unități care eliberează dioxid de 
carbon în cadrul sitului pentru activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 

(28) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 privind emisiile industriale include 
eficiența energetică printre criteriile de 
determinare a celor mai bune tehnici 
disponibile care servesc drept referință 
pentru stabilirea condițiilor de autorizare a 
instalațiilor care se încadrează în domeniul 
său de aplicare, inclusiv instalațiile de 
ardere cu o putere termică nominală totală 
de 50 MW sau mai mare. Cu toate acestea, 
directiva în cauză oferă statelor membre 
opțiunea de a nu impune cerințe referitoare 
la eficiența energetică unităților de ardere 
sau altor unități care eliberează dioxid de 
carbon în cadrul sitului pentru activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
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Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității*. Pentru a se asigura 
obținerea de îmbunătățiri semnificative în 
ceea ce privește randamentul energetic al 
instalațiilor de generare a energiei electrice 
și termice și al rafinăriilor de uleiuri 
minerale și gaze naturale, nivelurile reale 
de eficiență energetică trebuie monitorizate 
și comparate cu nivelurile relevante privind 
eficiența energetică asociate cu aplicarea 
celor mai bune tehnici disponibile. Comisia 
trebuie să compare nivelurile de eficiență 
energetică și să ia în considerare 
propunerea de măsuri suplimentare dacă 
există discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică și 
nivelurile asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile. De asemenea, 
informațiile colectate cu privire la valorile 
reale de eficiență energetică ar trebui 
utilizate în procesul de reexaminare a 
valorilor de referință armonizate privind 
randamentul energetic pentru producerea 
separată de căldură și electricitate, 
prevăzute în Decizia 2007/74/CE a 
Comisiei din 21 decembrie 2006*.

Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității30. Pentru a se asigura 
obținerea de îmbunătățiri semnificative în 
ceea ce privește randamentul energetic al 
instalațiilor de generare a energiei electrice 
și termice, nivelurile reale de eficiență 
energetică trebuie monitorizate și 
comparate cu nivelurile relevante privind 
eficiența energetică asociate cu aplicarea 
celor mai bune tehnici disponibile. Comisia 
trebuie să compare nivelurile de eficiență 
energetică și să ia în considerare 
propunerea de măsuri suplimentare dacă 
există discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică și 
nivelurile asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile. De asemenea, 
informațiile colectate cu privire la valorile 
reale de eficiență energetică ar trebui 
utilizate în procesul de reexaminare a 
valorilor de referință armonizate privind 
randamentul energetic pentru producerea 
separată de căldură și electricitate, 
prevăzute în Decizia 2007/74/CE a 
Comisiei din 21 decembrie 200631.

Or. en

Amendamentul 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

(30) Ar trebui să fie disponibil un număr 
suficient de profesioniști competenți și de 
încredere 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 
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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.

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.

Or. fi

Amendamentul 37
Vladko Todorov Panayotov

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 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. Statele membre ar trebui să 
asigure conformitatea cu cerințele de 
referință obligatorii privind certificarea 
propuse de Comisie.

Or. en

Amendamentul 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

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, întreprinzătorii și 
consumatorii de energie de mâine. 
Deciziile pe care le vor lua vor influența 
modul în care societatea va genera și 
folosi în viitor energia. De aceea este 
importantă educația privind folosirea 
energiei pentru a putea explica 
generațiilor următoare cum pot contribui 
prin stilul lor de viață și prin propriul 
comportament la utilizarea eficientă a 
energiei. 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.

Or. de

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 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 



PE475.843v02-00 22/113 AM\882704RO.doc

RO

de coeziune a Uniunii Europene, sprijinul 
financiar din fondurile structurale și din 
Fondul de coeziune pentru eficiența 
energetică va fi probabil sporit în mod 
semnificativ în perioada 2014-2020, 
comparativ cu perioada 2007-2013. 
Această finanțare va fi un atu important 
pentru succesul obiectivelor prezentei 
directive.

Or. fr

Amendamentul 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Comisia Europeană și statele 
membre se angajează să creeze linii de 
cercetare pentru a căuta tehnici 
compatibile cu clădirile istorice, în toate 
aspectele legate de energii regenerabile și 
instalarea de contoare inteligente, precum 
și alte dispozitive tehnice care trebuie să 
fie instalate în aceste clădiri, angajându-
se să disemineze rezultatele cercetărilor 
realizate deja.

Or. es

Amendamentul 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Având în vedere caracteristicile 
speciale ale clădirilor istorice, este
necesar să se efectueze cercetări cu 
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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.

Or. es

Amendamentul 42
Kriton Arsenis

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;
Comisia elaborează 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), în 
scopul de 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.

Or. en

Amendamentul 43
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) În scopul de a prevedea 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 de stabilire a sistemului UE 
de comercializare a cotelor de emisii.

Or. en

Amendamentul 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 

(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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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, prin urmare, nu este necesară 
abordarea nivelului obiectivelor.

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat, în schimb, o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. lt

Amendamentul 46
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a permite adaptarea la 
progresul și modificările tehnice privind 

(38) Pentru a permite adaptarea la 
progresul și modificările tehnice privind 
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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.

distribuția surselor de energie, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui
delegată Comisiei în ceea ce privește 
anumite aspecte. Comisia desfășoară
consultări pe parcursul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv cu comisia 
competentă a Parlamentului European și
la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 
cel puțin atingerea obiectivului UE privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
până în 2020, comparativ cu 2007, și de a 
deschide calea pentru viitoarea creștere a 
eficienței energetice după această dată.

Or. en

Amendamentul 48
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
de măsuri pentru promovarea eficienței 
energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul 
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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.

de a se asigura atingerea principalului 
obiectiv al UE de 20 % în materie de 
eficiență energetică până în 2020 și de a 
deschide calea pentru viitoarea creștere a 
eficienței energetice după această dată.

Or. en

Justificare

Aceste modificări reflectă mai bine temeiul juridic și concluziile reuniunii extraordinare a 
Consiliului Energie din 4 februarie 2011. În plus, sunt menite să reflecte, de asemenea, 
principiul conform căruia eficiența energetică conduce la economii de energie și nu invers.

Amendamentul 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, ceea ce înseamnă un 
consum anual de energie primară de 
1 474 Mtep în 2020, și de a deschide calea 
pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice după această dată.

Or. en

Justificare

Întrucât problema legată de modul de evaluare a eficienței energetice și a progreselor în 
direcția obiectivului de 20 % a fost una dintre principalele chestiuni recurente, este util să se 
precizeze în mod explicit într-un articol ceea ce se înțelege prin prezentul obiectiv.

Amendamentul 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 cel puțin 20 % a consumului 
de energie până în 2020 și de a deschide 
calea pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice pentru 2025, 2030 și după 
această dată.

Or. en

Amendamentul 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 
atingerea obiectivului privind reducerea cu 
25 % a consumului de energie până în 
2020 și de a deschide calea pentru viitoarea 
creștere a eficienței energetice după această 
dată.

Or. en

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să introducă un obiectiv obligatoriu de 
reducere a consumului de energie cu 25 % până în 2020 - în conformitate cu avizul ENVI din 
2010 privind planul de acțiune pentru eficiență energetică.

Amendamentul 52
Anja Weisgerber, 
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Or. de

Justificare

Formularea obiectivului directivei ar trebui să țină seama de concluziile adoptate de șefii de 
stat și de guvern în Consiliul European din martie 2007.

Amendamentul 53
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 
stabilind obiectivele naționale indicative în 
materie de eficiență energetică pentru 
2020.

Or. en

Justificare

Această modificare reflectă mai bine temeiul juridic și concluziile reuniunii extraordinare a 
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Consiliului Energie din 4 februarie 2011.

Amendamentul 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 
stabilind obiective naționale obligatorii în 
materie de eficiență energetică pentru 
2020.

Or. en

Amendamentul 55
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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. 

Or. el
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Justificare

Trebuie să existe linii directoare în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii, în 
situațiile în care disfuncționalitățile pieței sunt des întâlnite și răspândite și implică costuri 
economice, sociale și de mediu ridicate. 

Amendamentul 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Clădirile cu valoare arhitecturală, 
istorică sau culturală sunt exceptate de la 
cerințele minime prevăzute de prezenta 
directivă, datorită caracteristicilor lor 
tehnice și estetice specifice. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să aibă libertatea 
de a decide de la caz la caz, în consultare 
cu experții reprezentativi ai patrimoniului 
cultural din fiecare țară, dacă o clădire 
specifică de o asemenea valoare ar avea 
nevoie de o astfel de derogare.

Or. en

Amendamentul 57
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „economii de energie” înseamnă o 
cantitate de energie economisită 
determinată prin măsurarea și/sau 
estimarea consumului înainte și după 
punerea în aplicare a uneia sau a mai 
multor măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, asigurând în același timp 
normalizarea condițiilor externe care 
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afectează consumul de energie;

Or. en

Amendamentul 58
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „serviciu energetic” înseamnă beneficiu 
fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o 
combinație de energie cu o tehnologie sau 
acțiune eficientă din punct de vedere 
energetic care poate include activitățile de 
exploatare, întreținere și control necesare 
pentru prestarea serviciului, care este 
furnizat pe baza unui contract și care, în 
condiții normale, s-a dovedit că duce la o 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
economii de energie primară, în condiții 
verificabile și măsurabile sau estimabile;

3. „serviciu energetic” înseamnă beneficiu 
fizic, utilitate sau bun obținut dintr-o 
combinație de energie cu sisteme de 
gestionare a energiei și/sau o tehnologie 
sau acțiune eficientă din punct de vedere 
energetic care poate include activitățile de 
exploatare, întreținere și control necesare 
pentru prestarea serviciului, care este 
furnizat pe baza unui contract și care, în 
condiții normale, s-a dovedit că duce la o 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
economii finale de energie, în condiții 
verificabile și măsurabile sau estimabile;

Or. en

Amendamentul 59
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE;

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE și 
organisme care furnizează locuințe ca 
parte a unui serviciu de interes general, 
care se caracterizează prin închirierea 
reglementată sau prin accesul acordat pe 
baza eligibilității chiriașilor;
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Or. en

Amendamentul 60
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE;

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE cu 
excepția companiilor publice de 
construcții de locuințe;

Or. de

Justificare

Companiile publice de construcții de locuințe nu ar trebui să fie supuse obligativității de 
modernizare. Acest fapt duce la distorsionarea concurenței în defavoarea companiilor 
publice de construcții de locuințe în raport cu concurența pur privată de pe piața imobiliară. 
Companiile publice de construcții de locuințe trebuie să poată decide singure asupra 
realizării lucrărilor de renovare fezabile din punct de vedere economic, dacă se dorește 
evitarea creșterii nesuportabile și nesociale a chiriilor pentru chiriașii din locuințele publice.

Amendamentul 61
Karl-Heinz Florenz

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 
consumatorilor casnici, cu excepția 
utilizării incidentale de către un număr 
mai mic de gospodării ai căror membri 
sunt angajați de proprietarul sistemului 
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de distribuție sau se află într-o asociere 
similară cu acesta și care sunt situate în 
zona deservită de un sistem închis.

Or. en

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 62
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „furnizor de servicii energetice” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică ce 
furnizează servicii energetice sau alte 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice către facilitatea sau sediul 
consumatorului final;

11. „companie de servicii energetice 
(ESCO)” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce furnizează servicii energetice 
sau alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice către facilitatea sau sediul 
consumatorului final;

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare

Termenul „ESCO” este o denumire acceptată pe piață și este utilizată de furnizorii de 
servicii, clienți, factorii de decizie și alte părți interesate. Utilizarea sa asigură, de asemenea, 
coerența în cadrul directivei și cu alte acte legislative ale UE. Utilizarea unui alt termen ar 
crea confuzie și este deschisă diferitelor interpretări și abuzului.

Amendamentul 63
Peter Liese

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

Or. en

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.

Amendamentul 64
Sirpa Pietikäinen

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 

12. „audit energetic” înseamnă un audit 
sistematic de înaltă calitate a categoriei de 
investiții pentru obținerea unor cunoștințe 
corespunzătoare despre performanța 
energetică actuală a instalațiilor
industriale, a proceselor și clădirilor 
industriale sau a unui serviciu privat sau 
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public, de identificare și de cuantificare a 
oportunităților rentabile de economisire a 
energiei și de raportare a rezultatelor;

public. Auditul identifică și cuantifică 
economiile rentabile și face recomandări 
pentru realizarea acestor economii și 
îmbunătățirea performanței energetice. 
Baza pentru aceste calcule trebuie să fie 
costurile și beneficiile pe durata ciclului 
de viață, luând în considerare, de 
asemenea, elemente variabile, cum ar fi 
comportamentul utilizatorilor sau al 
ocupanților. Aceasta oferă proprietarilor 
și managerilor de instalații sau de clădiri, 
furnizorilor de utilități, companiilor de 
servicii energetice și investitorilor un nivel 
ridicat de certitudine cu privire la 
costurile proiectului și economiile și 
riscurile preconizate.

Or. en

Amendamentul 65
Frédérique Ries

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 efectele 
asupra sănătății, și de raportare a 
rezultatelor;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 66
Oreste Rossi

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 unei măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
conform căruia investițiile în această 
măsură sunt plătite de către furnizor 
proporțional cu un nivel garantat al 
îmbunătățirii eficienței energetice convenit 
prin contract sau cu alte criterii convenite 
privind performanța energetică, cum ar fi 
economiile financiare sau economiile de 
kilowați-oră;

Or. en

Justificare

Garanția pe care o oferă la promovarea și comercializarea contractelor de performanță 
energetică reprezintă o parte importantă a relației unei companii de servicii energetice 
(ESCO) cu clientul. În plus, economiile garantate nu sunt doar financiare, ci includ, de 
asemenea, economii de kilowați-oră.

Amendamentul 67
Vladko Todorov Panayotov

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 

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 
beneficiarul și furnizorul (în mod normal 
ESCO) unei măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice, verificată și 
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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;

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;

Or. en

Amendamentul 68
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„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;

Or. en

Amendamentul 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „încălzire și răcire centralizată 
eficientă” înseamnă un sistem de încălzire 
sau răcire centralizată care utilizează cel 
puțin 50% energie termică din surse 
regenerabile, căldură reziduală sau energie 
termică cogenerată sau o combinație între 
acestea și care are un factor de energie 
primară, astfel cum se menționează în 
Directiva 2010/31/UE, de cel puțin 0,8;

26. „încălzire și răcire centralizată 
eficientă” înseamnă un sistem de încălzire 
sau răcire centralizată care utilizează cel 
puțin 50% energie termică din surse 
regenerabile, căldură reziduală sau energie 
termică cogenerată sau o combinație între 
acestea sau care are un factor de energie 
primară, astfel cum se menționează în 
Directiva 2010/31/UE, de cel puțin 0,8;
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Or. pl

Amendamentul 70
Bas Eickhout

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.

Or. en

Amendamentul 71
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„program de răspuns la cerere” înseamnă 
o aplicație TIC ce permite consumatorilor 
să își adapteze cererea de energie electrică 
la fluctuațiile prețurilor și ale 
aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 72
Sirpa Pietikäinen

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



PE475.843v02-00 40/113 AM\882704RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „renovare profundă” înseamnă o 
renovare energetică cuprinzătoare a unei 
clădiri sau a unui grup de clădiri, care 
îmbunătățește performanța energetică cu 
cel puțin 75 %, comparativ cu nivelurile 
anterioare renovării.

Or. en

Amendamentul 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 
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.

(1) Fiecare stat membru se asigură că
nivelul absolut al consumului de energie 
primară până în 2020 este cel puțin sub 
obiectivul său stabilit în anexa -1. Astfel 
de obiective naționale obligatorii sunt în 
concordanță cu obiectivul UE de reducere 
cu cel puțin 20 % a consumului de energie 
menționat la articolul 1 care limitează 
consumul de energie primară al UE la 
maximum 1 353,50 Mtep în 2020, 
reprezentând 80 % din consumul de 
energie din 2007.

Or. en

Amendamentul 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 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.

1. Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie finală sau 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 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. În plus, trebuie să se țină cont
atât de măsurile de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, cât și de măsurile 
care duc la sporirea gradului de utilizare 
a energiei regenerabile.

Or. fi

Justificare

Utilizarea energiei primare ca o măsură pentru economiile de energie este problematică 
contravine obiectivelor Uniunii Europene referitoare la energia regenerabilă. De exemplu, 
suplimentarea utilizării de bioenergie în statele membre poate duce la creșterea consumului 
de energie primară, datorită faptului că energia obținută din bioenergie este mai scăzută 
decât cea obținută din combustibili fosili.

Amendamentul 75
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică

1. Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică. 
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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 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.

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 
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.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se pună accentul mai degrabă pe eficiența energetică, decât pe economii pur 
absolute, precum și pe a face posibilă creșterea în cadrul economiei UE, cu condiția ca 
această creștere să se bazeze pe întreprinderi extrem de eficiente.

Amendamentul 76
Oreste Rossi

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 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.

1. Statele membre stabilesc un obiectiv 
național indicativ în materie de eficiență 
energetică privind consumul de energie 
primară până în 2020. În momentul stabiliri 
acestor obiective, statele membre iau în 
considerare obiectivul principal al UE în 
materie de eficiență energetică de 20 % 
până în 2020, măsurile prevăzute de 
prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind eficiența energetică 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. La 
stabilirea obiectivelor naționale în materie 
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de eficiență energetică, statele membre 
pot lua în considerare circumstanțele 
naționale care afectează consumul de 
energie primară: modificări ale 
importurilor și exporturilor de energie, 
dezvoltarea utilizării biomasei, precum și 
a energiei eoliene și solare și captarea și 
stocarea carbonului.

Or. en

Justificare

Aceste modificări reflectă mai bine temeiul juridic și concluziile reuniunii extraordinare a 
Consiliului Energie din 4 februarie 2011. În plus, acestea sunt menite să reflecte, de 
asemenea, principiul conform căruia eficiența energetică conduce la economii de energie și 
nu invers.

Amendamentul 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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 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.

1. Statele membre adoptă un obiectiv 
național obligatoriu în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară până în 
2020. Aceste obiective se stabilesc în 
conformitate cu metodologia prevăzută în 
anexa Ia (nouă).

Or. en
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Justificare

Este deja clar că obiectivul de 20 % nu va fi realizat pe baza obiectivelor indicative naționale 
selectate de către statele membre. A aștepta până în 2014 pentru a confirma acest lucru 
înseamnă doar mai mult timp pierdut. O metodologie europeană privind modalitatea de 
stabilire a obiectivelor naționale trebuie să fie definită în prezenta directivă pentru a garanta 
că acestea însumează 20 %, și astfel să poată deveni deja obiective obligatorii la intrarea în 
vigoare a directivei.

Amendamentul 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
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.

1. Prezenta directivă prevede obiective 
naționale obligatorii în materie de 
eficiență energetică exprimate ca nivel 
absolut al consumului de energie primară 
în 2020, 2025 și 2030. Astfel cum se 
prevede în anexa I, aceste obiective 
naționale vor asigura îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie până în 2020 și 
după această dată.

Or. en

Amendamentul 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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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 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.

1. Statele membre adoptă un obiectiv 
național obligatoriu în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară până în 
2020. Aceste obiective luate împreună vor 
permite Uniunii să își reducă cu 25 %
consumul de energie primară până în 
2020.

Or. en

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să introducă un obiectiv obligatoriu de 
reducere a consumului de energie cu 25 % până în 2020 - în conformitate cu avizul ENVI din 
2010 privind planul de acțiune pentru eficiență energetică.

Amendamentul 80
Richard Seeber, Peter Liese

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 
vederea realizării obiectivelor naționale 

1. Până cel târziu la 30 iunie 2013, statele 
membre convin asupra obiectivelor 
naționale în materie de eficiență 
energetică, pe baza unei propuneri a
Comisiei, luând în considerare 
metodologia prevăzută în anexa Ia pentru 
a asigura realizarea obiectivului UE de 
reducere cu 20 % a consumului de 
energie primară până în 2020, care 
necesită o reducere cu 368 Mtep a 
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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.

consumului de energie primară al UE în 
2020. Obiectivele naționale în materie de 
eficiență energetică se exprimă ca nivel 
absolut al consumului de energie primară 
până în 2020 și iau în considerare măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în 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.

Or. en

Amendamentul 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că sunt 
puse în aplicare politici și măsuri pentru a 
atinge obiectivele naționale în materie de 
eficiență energetică stabilite în 
conformitate cu alineatul (1) al 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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 

eliminat
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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).

Or. en

Amendamentul 83
Richard Seeber, Peter Liese

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).

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

2. Statele membre introduc măsuri pentru 
se asigura că consumul lor de energie 
primară este egal cu sau sub traiectoria 
lineară anuală a obiectivului pentru 2020 
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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).

din anexa -1.

Or. en

Amendamentul 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 sau cel târziu 
până în momentul în care statisticile 
actualizate și fiabile sunt disponibile, 
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).

Or. fi

Justificare

Statisticile Eurostat sunt disponibile cu o întârziere de 2-3 ani, ceea ce înseamnă că în 
anul 2014 nu vor prezenta situația actualizată referitoare la impactul directivei privind 
eficiența energetică asupra îmbunătățirii utilizării energiei.

Amendamentul 86
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
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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 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, luând 
în considerare seria de obiective naționale 
prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
menționată la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Economiile anuale de 368 Mtep preconizate în materie de eficiență energetică nu vor fi un 
obiectiv adecvat în cazul în care are loc o creștere mai mică sau mai mare decât cea estimată 
în prezent pentru economia UE. Adaptarea pe parcursul anilor este necesară pentru a 
optimiza obiectivul și măsurile de politică aferente.

Amendamentul 87
Oreste Rossi

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 
evaluează dacă obiectivul principal de
20 % al Uniunii în materie de eficiență 
energetică pentru 2020 poate fi realizat, 
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 (7).

Or. en

Justificare

Aceste modificări reflectă mai bine temeiul juridic și concluziile reuniunii extraordinare a 
Consiliului Energie din 4 februarie 2011. În plus, acestea sunt menite să reflecte, de 
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asemenea, principiul conform căruia eficiența energetică conduce la economii de energie și 
nu invers.

Amendamentul 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Statele membre sunt obligate să își 
îndeplinească obligațiile în materie de 
reducere a consumului de energie 
prevăzute în anexa I, prin punerea în 
aplicare a măsurilor prevăzute de 
prezenta directivă, dar și prin intermediul 
măsurilor de la nivel național, regional și 
local.

Or. en

Amendamentul 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil.

Or. pl
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Amendamentul 90
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
stabilește, pe baza unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie comună și rentabilă de 
monitorizare și verificare a economiilor 
de energie, ceea ce va permite 
cuantificarea eforturilor depuse de statele 
membre pe o bază echivalentă, utilizând 
indicatorii statistici disponibili.

Or. en

Amendamentul 91
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a – Renovarea stocului de 
clădiri
1. Statele membre urmăresc să reducă, 
până la 31 decembrie 2050, consumul de 
energie al stocului existent de clădiri cu 
80 % față de nivelurile din 2010.
2. Ca parte a planurilor naționale 
menționate la articolul 9 din Directiva 
2010/31/UE și fără a aduce atingere 
alineatului (1) al acestuia, statele membre 
elaborează programe și politici pentru 
renovarea stocului existent de clădiri în 
vederea realizării obiectivului de la 
alineatul (1).
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Programele includ obiective de renovare 
profundă pentru 2020, 2030 și 2040, 
diferențiate în funcție de categoria 
clădirilor.
Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
fac publice aceste programe.

Or. en

Amendamentul 92
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a – Stocul de clădiri
1. Statele membre urmăresc să reducă 
consumul de energie al stocului existent 
de clădiri cu 80 % până în 2050.
2. Până în ianuarie 2013, statele membre 
elaborează foi de parcurs naționale cu 
privire la modalitatea de a atinge 
obiectivul menționat la alineatul (1). 
Acestea includ, cel puțin:
(a) obiective intermediare privind 
reducerea consumului de energie al 
stocului de clădiri până în 2020, 2030 și 
2040;
(b) strategii și măsuri pentru a atinge 
obiectivele menționate la alineatul (2a);
(c) strategii și măsuri privind modalitatea 
de a sprijini chiriașii și de a le oferi 
control asupra consumului lor de energie 
și de a asigura faptul că beneficiile 
măsurilor de eficiență energetică depășesc 
costurile;
(d) strategii și măsuri cu privire la modul 
de a aborda eficiența energetică în 
locuințele sociale.

Or. en
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Amendamentul 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

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 lor imobiliar.
2. Strategiile naționale includ măsuri 
legislative, financiare și de formare 
pentru a obține o reducere cu 80 % a 
consumului de energie al parcului 
imobiliar 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  cu 30 % față de 
nivelurile din 2010 până la 
31 decembrie 2030.
(a) reducerea consumului de energie al 
parcului imobiliar cu 60 % față de 
nivelurile din 2010, până la 
31 decembrie 2040.
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.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să definească strategii naționale cuprinzătoare de reducere a 
consumului de energie al stocului existent de clădiri pe termen lung.
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Amendamentul 94
Kriton Arsenis

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 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 cu 30 % față de 
nivelurile din 2010, până la 
31 decembrie 2030.
(a) reducerea consumului de energie al 
parcului imobiliar cu 60 % față de 
nivelurile din 2010, până la 
31 decembrie 2040.
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.

Or. en

Amendamentul 95
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Bas Eickhout

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 

1. Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute sau ocupate de organismele 
publice face anual obiectul unei renovări 
profunde. Ponderea de 3 % se calculează 
la suprafața totală a clădirilor deținute sau 
ocupate de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
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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.

prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. Statele membre se asigură că, începând 
cu 1 ianuarie 2014, sectorul public din 
fiecare stat membru are capacitatea să 
aplice sistematic măsuri de economisire a 
energiei și de utilizare eficientă a acesteia, 
care să fie  eficiente din punctul de vedere 
al costurilor și conforme obiectivului. 
Acest lucru se poate realiza prin 
programe naționale sau acorduri, care 
promovează audituri energetice pentru 
clădirile deținute de organismele publice 
sau pentru alte măsuri și activități de 
renovare bazate pe acestea. Măsurile
rentabile sunt de exemplu, promovarea 
monitorizării consumului, sistemele de 
monitorizare a energiei și sporirea 
eficienței spațiilor.

Or. fi

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să sprijine, de asemenea, eficiența din punct 
de vedere al costurilor. Finanțele publice ale statelor membre nu pot acoperi costuri pentru 
renovări inutile și nerentabile. Renovările majore pentru îmbunătățirea eficienței energetice 



AM\882704RO.doc 57/113 PE475.843v02-00

RO

ar trebui să fie combinate cu renovările normale legate de ciclul de viață al clădirii. 

Amendamentul 98
Oreste Rossi

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, 
1 % 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 1 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 500 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.

Or. en

Amendamentul 99
Linda McAvan

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 

1. Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
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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.

deținute sau ocupate 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 sau ocupate 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.

Or. en

Justificare

În numeroase țări, organismele publice închiriază clădiri din sectorul privat.

Amendamentul 100
Holger Krahmer

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 

1. Fără a aduce atingere 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, cu 
condiția să se asigure o finanțare 
adecvată. 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 
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fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

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.

Or. en

Amendamentul 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 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 500 m2, iar, începând cu data de 
9 iulie 2015, 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. 

Or. pl

Amendamentul 102
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
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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. Pentru a atinge obiectivul pe termen 
lung menționat la articolul 3a (nou) și 
fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre pun 
în aplicare foi de parcurs naționale 
specifice pentru renovarea clădirilor 
deținute sau ocupate de organismele 
publice. Aceste foi de parcurs 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.

Ca parte a acestor planuri, toate clădirile 
deținute sau ocupate de autoritățile 
naționale, regionale și locale, care -
începând cu 1 ianuarie 2014 - sunt supuse 
unor lucrări periodice de modernizare (de 
exemplu, din cauza vechimii, a calității 
slabe sau a performanței reduse) vor face, 
de asemenea, obiectul unor renovări din 
punct de vedere energetic care să conducă 
la reducerea consumului de energie 
menționat mai sus.
2. La îndeplinirea cerințelor prevăzute la 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
se efectuează renovări substanțiale ori de 
câte ori este fezabil din punct de vedere 
tehnic, începând mai întâi cu clădirile cel 
mai puțin performante și incluzând toate 
măsurile justificabile din punct de vedere 
economic. Aceste renovări se efectuează 
la o rată și un nivel care să conducă la o 
îmbunătățire anuală cumulativă a 
performanței energetice estimată la cel 
puțin 3,5 % în medie pe an pentru parcul 
imobiliar public în ansamblu până 
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în 2030 și după această dată.

Or. en

Amendamentul 103
Anja Weisgerber

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, 2 
% 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 2 % 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.

Statele membre pot decide ca suprafața 
utilă totală a clădirilor publice în cazul 
cărora cerințele minime naționale 
stabilite conform articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE privind durata de 
viață estimată nu sunt rentabile să nu fie 
inclusă în cota de renovare.

Or. de

Justificare

Obligația de renovare nu generează, conform informațiilor de la Comisie, „economii 
deosebit de mari” (pag. 4 din rezumatul evaluării impactului de către Comisie). În schimb, ea 
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poate cauza împovărarea financiară semnificativă a bugetelor publice. Obligația de renovare 
poate duce la renovării obligatorii îndoielnice din punct de vedere ecologic și economic, care 
ar putea pune în pericol obiectivul european de economisire din cauza lipsei mijloacelor 
financiare necesare în alte domenii.

Amendamentul 104
Vladko Todorov Panayotov

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, 
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.

Statele membre prevăd punerea în 
aplicare a unor măsuri referitoare la 
anvelopare, dotările clădirilor, exploatare 
și întreținere și comportamentul 
consumatorilor. Acestea includ 
conectarea la rețele eficiente de 
termoficare atunci când este fezabil din 
punct de vedere tehnic și economic 
(pentru clădirile în curs de renovare și 
atunci când instalațiile de încălzire 
trebuie să fie echipate ulterior).

Or. en
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Amendamentul 105
Frédérique Ries

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 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. O atenție 
deosebită trebuie acordată asigurării unei 
calități bune a aerului în interior prin 
intermediul cerințelor de ventilație 
adecvată și prin utilizarea de materiale, 
echipamente și produse de construcții cu 
emisii reduse.

Or. en

Amendamentul 106
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.(a) 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.

Or. en

Justificare

Copiii sunt deosebit de sensibili la efectele potențial nocive ale unei calității insuficiente a 
aerului din interior. În cazul măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice în care 
aceștia își petrec timpul, o evaluare obligatorie a impactului asupra sănătății trebuie să fie 
efectuată în scopul de a evalua potențialele riscuri și de a decide asupra măsurilor pentru a 
echilibra necesitățile în materie de eficiență energetică și de calitate a aerului din interior.

Amendamentul 107
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot decide să nu
stabilească sau să nu aplice cerințele 
prevăzute la alineatul (1) în cazul 
clădirilor protejate oficial care fac parte 
dintr-un mediu desemnat sau care au o 
valoare arhitecturală sau istorică, în 
măsura în care respectarea anumitor 
cerințe minime de performanță energetică 
ar modifica în mod inacceptabil 
caracterul lor.

Or. en

Amendamentul 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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.

eliminat

Or. fi

Justificare

În cazul în care cota obligatorie de renovare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) este 
eliminată, alineatul (2) nu este necesar.

Amendamentul 109
Richard Seeber

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.
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Amendamentul 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 din cei doi ani 
anteriori și/sau următori.

Or. pl

Amendamentul 111
Anja Weisgerber

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 din cei trei ani 
anteriori sau următori.

Or. de

Justificare

O rată anuală constantă de renovare este inflexibilă și nerealistă. Organismelor publice ar 
trebui să li se acorde posibilitatea de eșalonare a renovării pe o perioadă de timp 
multianuală, astfel încât rata de renovare să fie atinsă în media perioadei de timp.
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Amendamentul 112
Richard Seeber

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:

eliminat

(a) suprafața totală în m2; și
(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 113
Bas Eickhout

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 ocupate de 
organismele lor publice, care indică:

Or. en
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Amendamentul 114
Oreste Rossi

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 de organismele lor 
publice cu o suprafață totală utilă 
menționată la alineatul (1), care să 
conțină următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 115
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suprafața totală în m2; și eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 116
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suprafața totală în m2; și (a) suprafața totală utilă în m2;

Or. en

Amendamentul 117
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanța energetică a fiecărei clădiri 
în parte.

(b) performanța energetică a fiecărei clădiri 
în parte; și

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.
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Amendamentul 119
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea companiilor de servicii 
energetice (ESCO) și a contractelor de 
performanță energetică.

Or. en

Amendamentul 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inventarierea nu se aplică totuși pentru 
clădiri importante din punctul de vedere 
al securității naționale, cum ar clădirile 
militare. 

Or. fi

Justificare

Este important pentru securitatea națională ca inventarierea să excludă, de exemplu, clădirile 
militare.

Amendamentul 121
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Ca o abordare alternativă la alineatele 
(1) și (2), statele membre pot lua alte 
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măsuri pentru a obține o îmbunătățire 
anuală echivalentă a performanței 
energetice a clădirilor deținute de 
organismele publice, astfel cum se solicită 
la alineatul (1). Statele membre pot 
acorda prioritate renovării clădirilor 
deținute de organisme publice, pe baza 
celei mai rentabile îmbunătățiri a 
performanței energetice a stocului lor de 
clădiri. În sensul prezentei abordări 
alternative, acestea pot estima economiile 
de energie la care ar conduce alineatele 
(1) și (2) prin utilizarea valorilor standard 
corespunzătoare pentru consumul de 
energie al unei clădiri înainte și după 
renovare.
Statele membre care aleg această 
abordare alternativă notifică Comisiei, 
până la 1 ianuarie 2014 cel mai târziu, 
măsurile alternative pe care intenționează 
să le adopte, arătând modalitatea în care 
acestea vor obține o îmbunătățire 
echivalentă a performanței energetice a 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice.

Or. en

Amendamentul 122
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre încurajează organismele 
publice:

4. Statele membre se asigură că
organismele publice:

Or. en

Amendamentul 123
Frédérique Ries
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

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 țin seama în mod 
corespunzător de riscurile pentru sănătate 
și de măsurile avantajoase.

Or. en

Amendamentul 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (c) să țină cont, la construcția 
clădirilor publice, de emisiile de dioxid de 
carbon, consumul de energie pentru 
producerea materialelor de construcție și 
impactul asupra mediului pe toată durata 
de viață a materialelor de construcție și să 
promoveze utilizarea resurselor naturale 
regenerabile, precum lemnul, în domeniul 
construcțiilor.

Or. fi

Justificare

Materialele de construcție reprezintă, de asemenea, o componentă esențială, datorită faptului 
că o cotă din ce în ce mai mare din consumul total de energie legat de o clădire apare în faza 
de construcție. Promovarea în toată Europa a utilizării materialelor de construcții cu emisii 
reduse, precum lemnul, ar duce la reducerea impactului construcțiilor asupra mediului.
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Amendamentul 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (c) să pună în aplicare contracte 
pentru serviciile energetice care vizează 
menținerea sau îmbunătățirea eficienței 
energetice pe termen lung, inclusiv 
contracte de performanță energetică;

Or. en

Amendamentul 126
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (c) conținutul și cadrul acestor 
planuri sunt definite la nivel național și 
sunt elaborate și adoptate la nivel 
regional și local, fiind adaptate la 
particularitățile organismelor publice;

Or. en

Amendamentul 127
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (c) statele membre încurajează 
elaborarea de criterii pentru clădirile
eficiente din punct de vedere energetic și 
sănătoase, liste de verificare și campanii 
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de informare și încurajează schimbul de 
bune practici.

Or. en

Justificare

Elaborarea de criterii, listele de verificare și schimbul de bune practici ar trebui să fie 
facilitate în scopul de a stabili clădirile care sunt atât eficiente din punct de vedere energetic, 
cât și sănătoase.

Amendamentul 128
Rolandas Paksas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) planurile de eficiență energetică 
adoptate de organismele publice locale și 
regionale ar trebui să fie obligatorii din 
punct de vedere juridic.

Or. en

Amendamentul 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a (nou) Statele membre elaborează foi de 
parcurs naționale cu detalii despre 
strategiile naționale de reducere cu 80 % 
a emisiilor de carbon ale stocului de 
clădiri până în 2050 față de nivelurile 
din 1990. Aceste foi de parcurs naționale 
sunt adoptate până la 1 ianuarie 2014 
(pentru clădirile publice), până la 
1 ianuarie 2015 (pentru clădirile 
comerciale) și până la 1 ianuarie 2017 
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(pentru clădirile private) și stabilesc, de 
asemenea, obiective intermediare pentru 
consumul mediu de energie al stocului de 
clădiri până în 2020, 2030, și 2040.

Or. en

Justificare

Stocul de clădiri private ar trebui să fie, de asemenea, abordat de către prezenta directivă, 
dar nu sub formă de obiectiv rigid absolut. Statele membre ar trebui să aibă flexibilitate 
pentru a atinge acest obiectiv.

Amendamentul 130
Theodoros Skylakakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a (nou). Fiecare acțiune prevăzută la 
articolul 4 va fi însoțită de un studiu 
tehnico-economic, din care vor reieși 
rezultatele financiare ale investiției, având 
în vedere utilizarea curentă și eventualele 
utilizări viitoare ale respectivei clădiri 
publice.

Or. el

Justificare

Într-o perioadă de austeritate pentru toate bugetele publice, deciziile trebuie să fie corecte 
din punct de vedere ecologic și economic și să nu rezulte situații în care anumite societăți vor 
dobândi avantaje monopolice fără ca aceasta să ofere beneficii adiționale din punct de 
vedere al interesului public. 

Amendamentul 131
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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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 se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, luând în considerare 
eficacitatea costurilor, fezabilitatea 
economică și caracterul adecvat din punct 
de vedere tehnic, precum și concurența 
suficientă, astfel cum se menționează în 
anexa III.

Or. en

Amendamentul 132
Holger Krahmer

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 se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică într-un mod rentabil, 
astfel cum se menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III. În acest caz, 
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organismele publice țin cont de 
rentabilitate, fezabilitatea economică și 
instalațiile tehnice, precum și de 
concurența suficientă.

Or. de

Justificare

Pentru achizițiile publice ar trebui să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența 
energetică, și de alte aspecte pentru a permite stabilirea corespunzătoare, în funcție de caz, a 
ponderii criteriilor de selecție.

Amendamentul 134
Vladko Todorov Panayotov

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 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 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.

Or. en

Amendamentul 135
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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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 organismele 
publice să achiziționeze doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică.

Or. en

Justificare

Abordarea globală a directivei trebuie modificată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci, în schimb, a sugerat o mulțime de măsuri obligatorii, acest lucru scade 
flexibilitatea statelor membre, fără să asigure atingerea obiectivului global de 20 %. Prin 
urmare, acest lucru este inversat în scopul de a atinge obiectivul, acordând totodată statelor 
membre libertatea de a alege din mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 136
Theodoros Skylakakis

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 se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III, cu condiția ca 
costul adițional pe care îl implică 
respectiva piață să constituie o decizie 
eficientă din punct de vedere economic, 
luând în calcul eficiența economică a 
pieței din punctul de vedere al investiției și 
al beneficiilor care rezultă din reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. el

Justificare

Într-o perioadă de austeritate pentru toate bugetele publice, deciziile trebuie să fie corecte 
din punct de vedere ecologic și economic și să nu rezulte situații în care anumite societăți vor 
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dobândi avantaje monopolice fără ca aceasta să ofere beneficii adiționale din punct de 
vedere al interesului public. 

Amendamentul 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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

Or. fr

Amendamentul 138
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 139
Bas Eickhout

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 

1. Fiecare stat membru stabilește un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
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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.

energetică. Acest sistem asigură că 
distribuitorii de energie și/sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale 
cumulative finale de energie egale cu cel 
puțin 2 %, în volum, din cota de piață 
medie anuală a acestora din ultimii trei 
ani în statul membru în cauză. Această 
cantitate a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. Sistemul poate fi, de 
asemenea, un sistem de acorduri privind 
eficiența energetică în conformitate cu 
alineatul (9), sistem care este folosit deja 
în multe state membre. Acest sistem, sau 
sistemele alternative în conformitate cu 
alineatul (9), 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 pe 
care fiecare stat membru le stabilește în 
conformitate cu propriul nivel inițial de 
eficiență energetică, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali. De asemenea,
statele membre pot impune printr-un 
sistem alternativ de acorduri privind 
eficiența energetică, obiectivul de 
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economisire de energie, în mod direct 
consumatorilor finali.

Or. fi

Justificare

Multe state membre folosesc deja sisteme eficiente și funcționale pentru eficiența energetică. 
Directiva privind eficiența energetică ar trebui să ia în considerare aceste sisteme care 
funcționează eficient și nu ar trebui să oblige statele membre să creeze sisteme noi. Statele 
membre stabilesc obiectivul anual de economii pentru sistemul de eficiență energetică 
selectat luând în considerare punctul de pornire, cu scopul de a atinge obiectivul național în 
conformitate cu articolul 3.

Amendamentul 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

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 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie ca o pondere, în volum, din cota de 
piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, ca o 
contribuție la obiectivul național stabilit 
în conformitate cu articolul 3 din prezenta
directivă, luând în considerare obiectivul 
UE de reducere cu 20 % a consumului de 
energie până în 2020. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali. Obiectivul de 
reducere a consumului de energie este 
introdus treptat și cu un nivel inițial 
diferențiat la nivel național, în scopul de a 
lua în considerare pe deplin acțiunile 
anterioare și rezultatele obținute până în 
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prezent, inclusiv măsurile de eficiență 
deja adoptate în sectorul combustibililor.
Măsurile care vizează economiile pe 
termen lung sau programele structurate 
propuse de operatorii din sectorul 
eficienței energetice ar trebui încurajate 
prin stimulente sau un tratament fiscal 
specific.

Or. en

Justificare

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Amendamentul 142
Holger Krahmer

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. În vederea realizării obiectivelor 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1), 
statele membre pot stabili un sistem de 
eficiență energetică. Acest sistem asigură 
că părțile obligate realizează economii 
anuale de energie în rândul consumatorilor 
finali.
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Or. en

Justificare

Obiectivul național propus de 1,5 % nu ține seama de creșterea eficienței energetice obținută 
anterior în unele state membre (acțiuni anterioare).

Amendamentul 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 
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. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali. Statele 
membre aplică acest sistem în toate 
sectoarele.

Or. en

Justificare

Eficiența energetică este mai rentabilă dacă este implicat fiecare sector. În cazul 
transportului, electro-mobilitatea ar putea contribui foarte mult la eficiența energetică.

Amendamentul 144
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1



PE475.843v02-00 84/113 AM\882704RO.doc

RO

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 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie ca o pondere, în volum, din cota de 
piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali. Obiectivul 
de reducere a consumului de energie este 
introdus treptat, cu un nivel inițial 
diferențiat la nivel național, în scopul de a 
lua în considerare pe deplin acțiunile 
anterioare și rezultatele obținute până în 
prezent, inclusiv măsurile de eficiență 
deja adoptate în sectorul combustibililor.
Măsurile care vizează economiile pe 
termen lung sau programele structurate 
propuse de operatorii din sectorul 
eficienței energetice ar trebui încurajate 
prin stimulente sau un tratament fiscal 
specific.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează introducerea principiului subsidiarității. O abordare generalizată 
nu este recomandabilă în punerea în aplicare a obiectivelor ambițioase de eficiență 
energetică. Statele membre stabilesc un obiectiv național în materie de eficiență energetică în 
conformitate cu circumstanțele naționale specifice (consumul de energie primară, scenariul 
energetic etc.). Statele membre trebuie să elaboreze măsurile cele mai potrivite pentru a 
atinge acest obiectiv. Directiva privind calitatea carburanților și schema EU ETS prevăd deja 
obiective stricte de eficiență pentru combustibili.

Amendamentul 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov
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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 
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. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

Obligația anuală de reducere cu 1,5 % a consumului de energie trebuie să se aplice 
economiei în ansamblu, prin urmare, ar trebui să fie inclus și sectorul transporturilor, care 
deține un potențial semnificativ, dar încă nerealizat, de economisire.

Amendamentul 146
Miroslav Ouzký

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 

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 stabilite de statul membru ca 
procent, în volum, din cota de piață a 
acestora în anul calendaristic precedent în 
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excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Această 
cantitate a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
distribuitorilor și al consumatorilor finali.
Aceste economii anuale de energie 
conduc la atingerea obiectivului prevăzut 
la articolul 3 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să își poată stabili propriul lor obiectiv național, inclusiv având în 
vedere eforturile de economisire anterioare și actuale, care să încorporeze și alți factori 
semnificativi interni (potențialul lor în materie de progrese tehnologice și performanța 
economică) și externi (creșterea economică și activitățile industriale), în loc să se stabilească 
un obiectiv general de economii la nivelul UE. În acest fel, statele membre vor putea să 
realizeze obiectivul global al directivei (articolul 3) și să ia în considerare specificul lor 
național în materie de eficiență energetică.

Amendamentul 147
Anja Weisgerber

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. Statele membre sunt obligate să 
stabilească sisteme adecvate de stimulare 
a creșterii eficienței energetice la clienții 
finali pentru a se realiza 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.

Or. de
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Justificare

Statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a atinge obiectivul de 1,5 % 
economii de energie în rândul consumatorilor finali și prin alte măsuri decât sistemele de 
obligații în ceea ce privește eficiența energetică.

Amendamentul 148
Vladko Todorov Panayotov

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 
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 și 
vândute instalațiilor ETS. Această 
cantitate a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali sau printr-o 
economisire echivalentă a energiei 
primare în lanțul de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 149
Rolandas Paksas

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 

1. Fiecare stat membru stabilește un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
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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.

energetică sau ia alte măsuri pentru a 
realiza economii de energie în rândul 
consumatorilor finali. Fie acest sistem de 
obligații, fie alte măsuri asigură că 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei sau alte 
părți relevante care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul statelor membre iau 
măsuri care reprezintă economii de 
energie echivalente (ajustate la media 
anilor și la alți factori relevanți cum ar fi 
creșterea economică) cu 4,5 %, în volum, 
din energia distribuită sau din cota de 
piață a acestora în ultimii trei ani în statul 
membru în cauză.

Statele membre pot include măsuri în 
sectorul transporturilor în cadrul 
sistemelor lor naționale.

Or. en

Amendamentul 150
Karl-Heinz Florenz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vânzările sau livrările de produse 
energetice nu conduc la obligațiile de 
economisire a energiei menționate la 
alineatul (1) al prezentului articol, în 
cazul în care:
- acestea constau în subproduse 
energetice sau produse energetice derivate 
prin recuperarea energiei; sau
- acestea sunt livrate sau vândute în 
principal în spații și filiale proprii; sau
- acestea sunt efectuate în cadrul 
„sistemelor de distribuție închise”.

Or. en
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Justificare

Spațiile industriale, comerciale sau de servicii comune, cum ar fi gările, aeroporturile, 
spitalele sau anumite spații industriale pot cuprinde sisteme de distribuție închise datorită 
caracterului specializat al operațiunilor acestora. Funcția lor principală este să utilizeze 
energia care este câștigată prin intermediul procesului industrial, și nu de aprovizionare cu 
energie, ca atare. Prin urmare, este în interesul lor să își sporească eficiența.

Amendamentul 151
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre exprimă cantitatea de 
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

2. Statele membre exprimă cantitatea de 
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV. Trecerea la alți 
combustibili trebuie să fie luată în 
considerare la calcularea economiilor de 
energie, cu ajutorul unor orientări care 
urmează să fie adoptate de către Comisie.
Statele membre trebuie să autorizeze 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei 
implicate fie direct, fie prin intermediul 
întreprinderilor conectate în ceea ce 
privește aprovizionarea, să contabilizeze 
economiile de energie realizate în 
transformarea, transportul și distribuția 
de energie în direcția realizării cerinței 
prevăzute la prezentul alineat.

Or. en



PE475.843v02-00 90/113 AM\882704RO.doc

RO

Amendamentul 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Verificarea adecvată a economiilor de energie este crucială pentru a asigura că consumatorii 
beneficiază de un tratament echitabil și pentru a oferi încrederea că economiile preconizate 
sunt de fapt realizate. Sistemul trebuie să asigure că economiile atribuite fiecărui tip de 
măsură (ex-ante) sunt exacte și se bazează pe comportamentul consumatorului din viața reală 
și că monitorizarea (ex post) a modelelor de măsuri sunt realizate prin verificări 
independente. Aceasta din urmă este deosebit de importantă pentru măsurile al căror impact 
depinde de comportamentul consumatorilor, cum ar fi aparatele casnice, becurile sau 
izolarea mansardei efectuată de proprietar.

Amendamentul 153
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

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 trebuie:

Or. en
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Justificare

Trebuie să existe o cerință cu scop social pentru a asigura că gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică sunt vizate de aceste sisteme.

Amendamentul 154
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

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 trebuie:

Or. de

Amendamentul 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

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 sunt invitate să:

Or. fr

Amendamentul 156
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 

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

energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
sau în locuințele sociale; Astfel de măsuri 
trebuie să fie decise în consultare cu 
autoritățile publice.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice vor putea oferi sfaturi cu privire la măsurile care sunt cele mai necesare 
în locuințele sociale și în gospodăriile afectate de sărăcia energetică.

Amendamentul 157
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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) să includă 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 sau în 
locuințele sociale;

Or. de

Amendamentul 158
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

aa (nouă) În cadrul sistemului de obligații 
în ceea ce privește eficiența energetică, 
statele membre pot:

Or. en
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Amendamentul 159
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită 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) să permită 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
punerea în aplicare a unui proces de 
acreditare clar, transparent și deschis 
pentru toți actorii de pe piață, vizând 
reducerea la minimum a costurilor de 
certificare;

Or. en

Amendamentul 160
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită 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) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
societățile care oferă servicii de eficiență 
energetică cu economii de energie 
garantate prin contract.

Or. en
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Amendamentul 161
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 162
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația de a trece la surse 
regenerabile și la valorificarea căldurii 
pierdute (luând în considerare în acest 
caz economiile de „energie 
neregenerabilă”).
În cazul sistemelor de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică, părților 
obligate li se va permite să contabilizeze 
economiile obținute într-un anumit an ca și 
când acestea ar fi fost obținute în oricare 
dintre ultimii sau următorii doi ani.

Or. en

Amendamentul 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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) 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, în scopul de a asigura o 
mai mare flexibilitate a sistemului.

Or. fr

Amendamentul 164
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c α) (nou) să ia măsuri speciale pentru 
abordarea 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. 

Or. el

Justificare

În multe situații continuă să se identifice interesele de afaceri ale producătorilor și 
distribuitorilor de energie, ceea ce conduce la crearea de stimulente neloiale din cauza
volumului mare de activitate pe care îl implică producția. 

Amendamentul 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) (nouă) toate costurile suportate de 
clienți, păstrând în același timp 
integritatea și confidențialitatea 
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informațiilor personale sau comerciale 
sensibile, în conformitate cu legislația 
aplicabilă a Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Amendamentul 166
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Folosind toate informațiile de la 
articolul 6 alineatul (6), autoritățile 
naționale de reglementare publică 
rapoarte anuale referitoare la măsura în 
care sistemele de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică își 
îndeplinesc obiectivele la cel mai mic cost 
posibil pentru consumatori. De asemenea, 
autoritățile naționale de reglementare 
solicită în mod regulat analize
independente cu privire la impactul pe 
care sistemul îl are asupra facturilor la 
energie și asupra sărăciei energetice, 
precum și cu privire la economiile de 
energie realizate în urma folosirii 
sistemului, pentru a asigura o eficacitate 
maximă a costurilor. Statele membre 
trebuie să ia în considerare aceste efecte 
prin ajustări ale sistemului.

Or. en
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Justificare

Necesitatea de a reduce la minimum costurile administrative ar trebui să fie respectată, însă 
fără această cerință nu va fi posibilă monitorizarea costurilor pentru consumatori. Acest 
lucru este deosebit de important, în contextul creșterii prețurilor energiei pe plan intern.

Amendamentul 167
Cristian Silviu Bușoi

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio discriminare între participanții de pe piață care ar putea 
denatura concurența pe piața energiei.

Amendamentul 168
Dan Jørgensen

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 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui să fie eliminat, deoarece toți distribuitorii sau comercianții cu 
amănuntul, indiferent de mărimea lor, ar trebui să fie supuși unei obligații. În cazul în care 
nu doresc să fie supuși unei obligații, acestora ar trebui să li se permită să transfere obligația 
unui alt distribuitor de energie sau unei părți terțe de pe piață.

Amendamentul 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 în 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 170
Bas Eickhout
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca alternativă la alineatul 1, statele
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a atinge 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 pot permite părților 
obligate să-și îndeplinească în fiecare an 
până la 50 % din obligație contribuind 
financiar la mecanismele de finanțare a 
economiilor de energie instituite pentru a 
facilita și stimula investițiile în eficiența 
energetică. Acest lucru se realizează 
contribuind la mecanismul de finanțare 
cu o sumă egală cu costurile de investiții 
estimate pentru a atinge cota 
corespunzătoare a obligației lor.

Or. en

Amendamentul 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca alternativă la alineatul 1, statele
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a atinge 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 pot permite părților 
obligate să contribuie la fondurile stabilite 
la articolul 17a (nou) pentru a-și îndeplini 
până la 40 % din obligația lor. Această 
plată anuală se calculează pe baza 
costurilor de investiții estimate pentru a 
atinge cota corespunzătoare a obligației 
lor.

Or. en

Justificare

Această abordare va spori flexibilitatea: părțile obligate nu trebuie să aplice în mod direct 
toate îmbunătățirile legate de eficiența energetică. În cazul în care sumele cu care se 
contribuie sunt accesibile părților terțe, acest lucru va ajuta la răspândirea beneficiilor 
obligațiilor furnizorului în ceea ce privește deschiderea pieței serviciilor energetice pentru o 
gamă mai largă de actori, inclusiv IMM-uri.
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Amendamentul 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, în cel mult doi ani de la
aprobarea acestei directive, 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. 

Or. fi

Justificare

Statele membre trebuie să aibă timp suficient pentru a crea măsuri alternative.

Amendamentul 173
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, prezentând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
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Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen 
de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

economii.

Or. en

Amendamentul 174
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 3 luni de la notificare. În acest 
caz, abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei, până la 
1 ianuarie 2013 cel târziu, partea din 
obligația lor pe care intenționează să o 
îndeplinească permițând părților obligate 
să contribuie la mecanismul de finanțare, 
inclusiv normele privind sancțiunile 
prevăzute la articolul 9, indicând modul în 
care acestea vor realiza cantitatea propusă 
de economii utilizând contribuțiile 
existente din cadrul fondurilor. Comisia 
poate să refuze aceste măsuri sau să facă 
sugestii de modificare în termen de 3 luni 
de la notificare. În acest caz, programele și 
măsurile nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după acceptarea 
expresă de către Comisie a măsurilor 
retrimise sau modificate.

Or. en

Justificare

Obligația în ceea ce privește eficiența energetică ar trebui să fie imperativă, pentru a crea 
condiții de concurență echitabile în întreaga UE.
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Amendamentul 175
Bas Eickhout

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 3 luni de la notificare. În acest 
caz, abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei, până la 
1 ianuarie 2013 cel târziu, partea din 
obligația lor pe care intenționează să o 
îndeplinească permițând părților obligate 
să contribuie la mecanismul de finanțare, 
inclusiv normele privind sancțiunile 
prevăzute la articolul 9, indicând modul în 
care acestea vor realiza cantitatea propusă 
de economii utilizând contribuțiile 
existente din cadrul fondurilor. Comisia 
poate să refuze aceste măsuri sau să facă 
sugestii de modificare în termen de 3 luni 
de la notificare. În acest caz, programele și 
măsurile nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după acceptarea 
expresă de către Comisie a măsurilor 
retrimise sau modificate.

Or. en

Amendamentul 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
3 luni de la notificare. În acest caz, 

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, partea din obligația lor care va 
fi îndeplinită cu ajutorul contribuțiilor 
părților obligate la fonduri, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, și prezintă programele și 
măsurile pe care intenționează să le aplice 
utilizând sumele colectate în cadrul 
fondurilor pentru a realiza cantitatea 
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abordarea alternativă nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

necesară de economii. Comisia poate să 
refuze aceste măsuri sau să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare. În acest caz, programele și 
măsurile nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după acceptarea 
expresă de către Comisie a măsurilor 
retrimise sau modificate.

Or. en

Justificare

Această abordare va spori flexibilitatea: părțile obligate nu trebuie să aplice în mod direct 
toate îmbunătățirile legate de eficiența energetică. În cazul în care sumele cu care se 
contribuie sunt accesibile părților terțe, acest lucru va ajuta la răspândirea beneficiilor 
obligațiilor furnizorului în ceea ce privește deschiderea pieței serviciilor energetice pentru o 
gamă mai largă de actori, inclusiv IMM-uri.

Amendamentul 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

eliminat

Or. fi

Justificare

Sistemul de recunoaștere reciprocă a economiilor de energie ar reprezenta o povară 
administrativă și ar duce la costuri majorei.
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Amendamentul 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
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.

eliminat

Or. en

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 179
Anja Weisgerber

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 
reciprocă a economiilor de energie 

eliminat
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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.

Or. de

Justificare

Decizia privind introducerea sau nu a comerțului cu certificate de eficiență energetică între 
statele membre nu reprezintă o reglementare tehnică detaliată pe care să o decidă Comisia în 
afara procedurii legislative ordinare printr-un act delegat. O astfel de decizie trebuie luată de 
colegiuitorii din Parlament și Consiliu prin procedură legislativă ordinară.

Amendamentul 180
Sabine Wils

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 
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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 181
Matthias Groote
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10 a. Statele membre ar trebui invitate să 
includă tot lanțul de valori, de la 
producție și distribuție până la consumul 
de energie, dacă doresc să încurajeze 
companiile energetice să atingă 
obiectivele de eficiență energetică definite 
la articolul 1 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) (nou). Statele membre se asigură că 
ajutoarele publice din cadrul planului 
„Renove” privind renovarea ferestrelor, 
includ și izolarea acoperișurilor, în cazul 
clădirilor istorice.

Or. es

Amendamentul 183
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor de categoria investiții în 
scopul de a evalua și de a asigura 
performanța energetică a instalațiilor 
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industriale, a proceselor industriale și a 
clădirilor. Aceste audituri vor fi adaptate 
din punct de vedere economic și tehnic la 
fiecare instalație industrială sau clădire, 
în funcție de complexitatea instalației, a 
procesului sau a clădirii auditate și vor fi 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Or. en

Amendamentul 184
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că distribuitorii 
de energie și companiile de vânzare cu 
amănuntul pot participa la această piață.

Or. en

Amendamentul 185
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. (nou) 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.

Or. en
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Amendamentul 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 
și sunt încurajate să facă obiectul unui 
audit energetic efectuat într-o manieră 
rentabilă din punctul 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.

Or. en

Amendamentul 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 punct 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 
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asigurare și control al calității acestora.

Or. en

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 188
Oreste Rossi

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 
și sunt încurajate să facă obiectul unui 
audit energetic efectuat într-o manieră 
rentabilă din punctul 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.

Or. en

Amendamentul 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 

2. Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
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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.

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 la doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei
directive și cel puțin la fiecare cinci ani de 
la data ultimului audit energetic. 

Or. pl

Amendamentul 190
Holger Krahmer

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, ca statul membru să fi instituit 
un sistem de asigurare și control al 
calității acestora și să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

Or. en

Justificare

Prevederea de la considerentul 20 privind experții interni ar trebui să fie, de asemenea, 
inclusă în prezentul articol.
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Amendamentul 191
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Conformitatea cu standarde precum 
EMAS sau EN 14001 este considerată că 
îndeplinește, de asemenea, cerințele de la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 192
Frédérique Ries

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, 
astfel de audituri trebuie să includă o 
evaluare a impactului asupra sănătății.

Or. en

Amendamentul 193
Karl-Heinz Florenz

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 
posibilitatea ca măsuri identice sau 
similare să fie folosite ca o justificare 
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pentru un sistem existent sau viitor de 
stimulente financiare și pentru sisteme de 
sprijin, cum ar fi reducerea impozitelor. 
Dacă este cazul, orientările europene 
privind ajutorul de stat în acest domeniu 
și Directiva 2003/96/CE privind 
impozitarea energiei trebuie adaptate în 
mod corespunzător.

Or. en

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 194
Holger Krahmer

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 
posibilitatea ca măsuri identice sau 
similare să fie folosite ca o justificare 
pentru un sistem existent sau viitor de 
stimulente financiare și pentru sisteme de 
sprijin, cum ar fi reducerea impozitelor. 
Dacă este cazul, orientările europene 
privind ajutorul de stat în acest domeniu 
și directiva UE privind impozitarea 
energiei trebuie adaptate în mod 
corespunzător.

Or. en

Justificare

Prezentul articol nu ar trebui să fie un obstacol pentru sistemele existente sau viitoare de 
stimulente, și nici pentru sistemele de sprijin ale statelor membre.
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Amendamentul 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en


