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Amendamentul 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 197
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să se asigure că obiectivele privind 
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață. Acest lucru include garantarea 
faptului că contoarele inteligente sunt 
ușor de utilizat și furnizează în timp real 
informații clare, precise și detaliate cu 
privire la consumul de energie, pentru a-i 
permite consumatorului final să 
economisească energie.

Or. en

Amendamentul 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente, aceasta ar trebui să facă 
obiectul unei analize complete costuri-
beneficii din punctul de vedere al 
interesului consumatorului, astfel cum 
este prevăzută de Directivele 2009/72/CE 
și 2009/73/CE privind piața de energie 
electrică și de gaze. În momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață, statele membre trebuie să se asigure 
că obiectivele privind eficiența energetică 
și beneficiile pentru consumatorii finali 
sunt luate în considerare pe deplin.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 200
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie
să se asigure că obiectivele privind 
eficiența energetică și beneficiile pentru 

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

consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 201
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, 
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor ar trebui să se asigure că 
acestea contorizează energia electrică 
produsă pe teritoriul consumatorului final 
și exportată către rețea. Statele membre ar 
trebui să se asigure că, la cererea 
consumatorilor finali, datele contoarelor 
privind producția sau consumul în timp 
real al acestora sunt puse la dispoziția unei 
părți terțe care acționează în numele 
consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.
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Amendamentul 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 

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

intrarea în clădire sau, după caz, la 
punctul de alimentare a centralei. În ceea 
ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică, cu excepția
situațiilor în care utilizarea acestora nu 
este eficientă din punct de vedere al 
costului.

Or. pl

Amendamentul 204
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator pentru a măsura consumul de 
căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. Costurile aparatelor folosite 
nu trebuie să fie mai mari decât economia 
de energie care se va obține prin folosirea 



AM\882705RO.doc 9/135 PE475.852v02-00

RO

radiator. lor.

Or. de

Amendamentul 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 206
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 

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

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

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 207
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre ar trebui să introducă
norme privind alocarea costurilor pentru 
consumul de energie termică în clădirile cu 
mai multe apartamente aprovizionate cu 
încălzire sau răcire centralizată. Normele 
respective ar trebui să includă orientări 
privind factorii de corecție pentru a reflecta 
caracteristicile clădirilor, cum ar fi 
transferurile de energie termică între 
apartamente.
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Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 208
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 
1 ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre ar trebui să se asigure, cel mai 
târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura ar trebui să fie puse la 
dispoziție informații adecvate pentru a 
oferi consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
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alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 209
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
consumatorii finali pot alege să primească 
fie o factură electronică, fie o factură pe 
hârtie și că aceștia pot accesa cu ușurință 
informațiile suplimentare care permit 
autoverificarea detaliată a consumului 
anterior, astfel cum se prevede la punctul 
1.1 din anexa VI.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 210
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final.

La cererea consumatorului final, statele 
membre ar trebui să solicite ca 
informațiile privind facturile la energie și 
consumul anterior al acestora să fie puse la 
dispoziția unui furnizor de servicii 
energetice numit de către consumatorul 
final.
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Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 211
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI ar trebui să fie furnizate 
consumatorilor finali în mod gratuit.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre solicită autorităților 
naționale de reglementare să testeze anual 



PE475.852v02-00 14/135 AM\882705RO.doc

RO

accesibilitatea și caracterul utilizabil 
pentru consumatori ale facturilor la 
energie. Datele obținute sunt puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Consumatorii trebuie să fie în măsură să înțeleagă facturile la energie pentru a-și schimba 
consumul de energie. Prin urmare, autorităților naționale de reglementare (ANR) ar trebui să 
li se solicite efectuarea unor teste cu privire la capacitatea consumatorilor de a-și înțelege 
facturile. Punându-se informațiile la dispoziția publicului, consumatorii vor putea alege 
companiile cu cele mai bune practici.

Amendamentul 213
Miroslav Ouzký

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol nu se aplică în cazul 
în care analiza costuri-beneficii indică 
niște costuri ale instalării unor contoare 
individuale mai mari decât beneficiile 
generate de potențialele economii ale 
consumatorilor finali.
În cazul în care evaluarea economică a 
introducerii generalizate a contorizării 
inteligente, în conformitate cu Directiva 
2009/72/CE, este favorabilă punerii sale 
în aplicare, dispoziția referitoare la 
termen, prevăzută la alineatul (2), nu se 
aplică.

Or. en

Justificare

Întreprinderile de distribuție au început deja introducerea contoarelor inteligente în 
conformitate cu termenele stabilite de cea de-a treia Directivă privind energia electrică 
(Directiva 2009/72/CE), adică 80 % dintre consumatorii în cazul cărora analiza costuri-
beneficii a fost pozitivă trebuie să își instaleze contoare inteligente până în 2020. Noua 
directivă nu ar trebui să pericliteze actualele planuri de investiții. De asemenea, 
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întreprinderile de distribuție nu ar trebui să fie forțate să adapteze soluții neviabile din punct 
de vedere economic.

Amendamentul 214
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni eliminat
Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6-8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt 
timp.

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 215
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Sancționarea nu trebuie 
efectuată nici paușal, nici independent de 
culpă. Trebuie verificate cu exactitate 
eforturile depuse în fiecare caz în parte, 
de exemplu de întreprinderile energetice, 
pentru atingerea obiectivelor și motivele 
pentru care acestea nu au putut fi atinse. 
Statele membre notifică dispozițiile 
menționate anterior Comisiei până la [12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și orice modificare ulterioară a 
acestora în cel mai scurt timp.

Or. de

Amendamentul 216
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să stabilească o 
amendă administrativă funcțională, 
rezonabilă și descurajatoare pentru a 
asigura aplicarea articolelor 6-8 din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 217
Richard Seeber
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Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată.
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Fiecare plan național identifică:
(a) obiectivele naționale de dezvoltare a 
cogenerării pentru anul 2020 și 
obiectivele intermediare corespunzătoare;
(b) zonele de promovare a sistemelor de 
încălzire centralizată în cazul cărora 
analiza costuri-beneficii a identificat un 
potențial de cogenerare;
(c) informațiile prevăzute în anexa VII.

(d) Planurile ar trebui să se bazeze pe o 
amplă analiză costuri-beneficii efectuată 
pentru fiecare dintre investițiile 
planificate, care să ia în considerare 
nivelul curent al cererii de energie 
termică și să evalueze diferitele profiluri 
de consum (industrial, rezidențial sau 
terțiar). În afară de aceasta, ar trebui să 
se ia în considerare diferitele tipuri de 
cogenerare (microcogenerare, cogenerare 
pentru autoconsum etc.) în funcție de 
specificitățile cererii la nivel național și 
ale modelelor de consum.
(e) Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului de reglementare, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. en

Justificare

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
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providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendamentul 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei harta
națională de încălzire și răcire pentru 
găsirea și dezvoltarea într-un mod mai 
eficient a potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării și a serviciilor de 
încălzire și răcire centralizată, care să 
conțină informațiile prevăzute în anexa 
VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani.

Or. fi

Amendamentul 220
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 

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

național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat, 
inclusiv cogenerarea la scară redusă și 
microcogenerarea, precum și a serviciilor 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
care să conțină informațiile prevăzute în 
anexa VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la 1 ianuarie 2016, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
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criteriile de proiectare din anexa VII. criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. pl

Amendamentul 222
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Obligația de a aplica planul național de încălzire și răcire tuturor planurilor urbanistice, de 
utilizare și amenajare a teritoriului reprezintă un efort birocratic enorm și limitează 
considerabil flexibilitatea factorilor de decizie la nivel regional și local.

Amendamentul 223
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 224
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a realiza evaluarea 
menționată la alineatul (1), statele 
membre efectuează o analiză costuri-
beneficii la nivelul întregului lor teritoriu, 
inclusiv în funcție de condițiile climatice, 
fezabilitatea economică sau adecvarea 
tehnică, pentru a identifica și facilita 
introducerea celor mai rentabile soluții în 
vederea respectării cerințelor privind 
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sistemele de încălzire și răcire.

Or. en

Justificare

Planurile naționale de dezvoltare prevăzute în propunerea de directivă ar trebui să includă o 
analiză costuri-beneficii care să asigure o dezvoltare coerentă prin intermediul unei 
planificări atente a nevoilor termice.

Amendamentul 225
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În funcție de evaluările menționate la 
alineatele (1) și (1a), statele membre iau 
măsurile necesare în vederea dezvoltării 
infrastructurii eficiente de încălzire și 
răcire centralizată cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (8). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică, în cazul în care căldura este 
produsă în instalații de combustie.

Or. en

Amendamentul 226
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că în 
planificarea de instalații noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW::

Or. fi

Amendamentul 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

(3) Statele membre se asigură că, în zonele 
de promovare cu potențial de cogenerare, 
identificate în conformitate cu 
alineatul (2), toate instalațiile noi de 
generare a energiei termice și electrice cu o 
putere termică totală mai mare de 20 MW:

Or. en

Amendamentul 230
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate Statele membre se asigură că, atunci când 
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instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

planifică instalațiile noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW, se 
efectuează studii cu privire la fezabilitatea 
tehnică și economică a introducerii unei 
centrale electrice cu echipamente care să
permită recuperarea căldurii reziduale
prin intermediul unei unități de 
cogenerare cu randament ridicat.

Or. en

Amendamentul 231
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care se dovedește a fi fezabil din punct de 
vedere tehnic, socioeconomic și 
comercial, toate instalațiile noi de generare 
a energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW sunt 
echipate astfel încât să permită 
recuperarea căldurii reziduale prin
intermediul unei unități de cogenerare cu 
randament ridicat.
Statele membre se asigură că 
disponibilitatea punctelor cu cerere de 
energie termică este luată în considerare 
alături de alte criterii atunci când se 
stabilește locul amplasării instalațiilor de 
generare a energiei termice și electrice.

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că numai proiectele viabile din punct de vedere tehnic și 
economic ar trebui puse în aplicare. De asemenea, în momentul stabilirii amplasamentului
instalațiilor, ar trebui să țină cont de punctele de cerere de energie termică, însă acesta nu ar 
trebui să fie unicul criteriu. Statele membre trebuie să țină cont și de alte criterii, precum 



AM\882705RO.doc 27/135 PE475.852v02-00

RO

siguranța în cazul centralelor nucleare, amplasarea unei conducte de gaz în cazul centralelor 
electrice pe bază de gaz etc.

Amendamentul 232
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalațiilor nucleare:

Or. en

Justificare

Normele de derogare ar trebui să ia în considerare specificitățile centralelor nucleare, care 
funcționează cu un coeficient de sarcină ridicat. Având în vedere coeficientul de sarcină și 
cererea limitată de energie termică determinată de profilurile demografice, acestea nu pot 
atinge raportul dintre energie termică și energie electrică necesar pentru a corespunde 
cerințelor privind cogenerarea cu randament ridicat stabilite la alineatele (3) și (6). 
Instalațiile nucleare nu ar trebui să facă obiectul acestor cerințe întrucât nu îndeplinesc 
anticipat condițiile privind cogenerarea cu randament ridicat.

Amendamentul 233
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

eliminat

Or. en
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Amendamentul 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; sau

Or. pl

Amendamentul 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se investighează eficiența și 
fezabilitatea tehnică de punere în aplicare 
legate de construirea acestora;

Or. fi

Amendamentul 236
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) se încearcă amplasarea într-un loc în 
care căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

Or. fi

Amendamentul 238
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu evaluarea menționată la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf.

Or. fi

Amendamentul 240
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
suplimentare corespunzătoare pentru 
cogenerare în conformitate cu anexa VIII.

Or. pl

Amendamentul 241
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot include, în criteriile de 
autorizare sau în criteriile echivalente de 
certificare, condiții de scutire a unor 
instalații de la îndeplinirea dispozițiilor 
prevăzute la primul paragraf atunci când:
(a) analiza costuri-beneficii efectuată 
pentru o anumită instalație indică niște 
costuri mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată, 
sau
(b) cerința prevăzută la primul paragraf 
litera (b) referitoare la amplasamentul 
instalației nu poate fi îndeplinită din 
cauza necesității de a amplasa instalația 
în apropierea unui sit de stocare 
geologică autorizat în temeiul Directivei 
2009/31/CE.

Or. en

Amendamentul 242
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisei 
condițiile de scutire până la 
1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 243
Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 244
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (3) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE (producere combinată de căldură și electricitate) trebuie să fie viabile din 
punct de vedere economic. Atunci când acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic, 
pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice mai adecvate, iar resursele 
financiare ar trebui să fie în continuare disponibile pentru a utiliza alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 245
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a se asigura că sunt puse în 
aplicare numai proiectele cu potențial 
tehnic și cu beneficii socioeconomice și 
antreprenoriale, statele membre stabilesc
condiții de scutire de la dispozițiile 
alineatului (3) în cazul în care:

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă 
condiții comune de scutire de la obligația privind PCCE, asigurându-se că proiectele 
neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 246
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (3) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă 
condiții comune de scutire de la obligația privind PCCE în cazul în care condițiile prevăzute 
la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat nu sunt îndeplinite. Ar trebui să asigure faptul că 
proiectele neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 248
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

(a) o analiză costuri-beneficii indică niște 
costuri mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
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aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată;

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă 
condiții comune de scutire de la obligația privind PCCE, asigurându-se că proiectele 
neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

eliminat

Or. fi

Amendamentul 250
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

(b) instalația este amplasată în apropierea 
sitului de stocare geologică autorizat în 
temeiul Directivei 2009/31/CE; sau

Or. en
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Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă 
condiții comune de scutire de la obligația privind PCCE, asigurându-se că proiectele 
neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 252
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă 
condiții comune de scutire de la obligația privind PCCE, asigurându-se că proiectele 
neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 253
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile nu oferă un profit competitiv în 
urma investițiilor, ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. Atunci când acestea nu 
sunt viabile din punct de vedere economic, pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice mai adecvate, iar resursele financiare ar trebui să fie în continuare disponibile 
pentru a utiliza alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) admiterea centralelor pe cărbune sau 
gaz cu randament ridicat din motive 
economice sau în vederea asigurării 
stabilității rețelei fără unități de 
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cogenerare.

Or. de

Justificare

Alături de utilizarea cogenerării trebuie să existe și posibilitatea ca statele membre să 
permită în egală măsură utilizarea centralelor pe cărbune sau gaz cu randament ridicat din 
motive economice și în vederea asigurării stabilității rețelei. Derogarea prevăzută în 
proiectul de directivă, care prevede pentru Comisie o rezervă de examinare, nu este suficientă 
în acest caz.

Amendamentul 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2016. 
Comisia poate face propuneri de 
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face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de exceptare nu se aplică
de către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

modificare în termen de 6 luni de la data 
notificării. În astfel de cazuri, condițiile de 
exceptare se aplică de către statul membru 
în cauză  numai până la aprobarea de 
către Comisie a măsurilor modificate.

Or. pl

Amendamentul 257
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural 
sunt adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

(5) Statele membre se asigură că 
generarea, distribuția și utilizarea 
eficientă de energie sunt luate în 
considerare în regulamentele lor naționale 
privind amenajarea teritoriului urban și 
rural. 
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Or. fi

Amendamentul 259
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul (1).

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
respectă în mod corespunzător planurile 
naționale de încălzire și răcire prevăzute la 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Obligația de a aplica planul național de încălzire și răcire tuturor planurilor urbanistice, de 
utilizare și amenajare teritorială reprezintă un efort birocratic enorm și limitează 
considerabil flexibilitatea factorilor de decizie la nivel regional și local.

Amendamentul 260
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
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permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată.

Or. en

Amendamentul 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție, atunci 
când este dovedită ca fiind eficientă din 
punct de vedere al costului, în permisul 
sau autorizația nouă sau actualizată, cu 
condiția ca instalația să fie amplasată într-o 
locație în care căldura reziduală poate fi 
utilizată.

Or. fi

Amendamentul 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

(6) Statele membre se asigură că, în zonele 
de promovare cu potențial de cogenerare, 
identificate în conformitate cu 
alineatul (2), atunci când instalația 
existentă care generează energie electrică 
cu o putere termică nominală totală mai 
mare de 20 MW este renovată substanțial 
sau dacă, în conformitate cu articolul 21 
din Directiva 2010/75/CE, permisul său de 
funcționare este actualizat, fezabilitatea 
tehnică și economică a unei conversii care 
permite exploatarea acesteia ca instalație 
de cogenerare cu randament ridicat este 
stabilită drept condiție preferențială în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care există o
cerere suficientă și stabilă pe termen lung 
de energie termică. Echiparea instalațiilor 
de generare a electricității cu echipamente 
de captare și stocare a carbonului nu este 
considerată renovare în sensul 
prezentelor dispoziții.

Or. en

Justificare

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendamentul 263
Pavel Poc
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca un astfel de 
proiect privind cogenerarea cu randament 
ridicat să fie fezabil din punct de vedere 
tehnic, socioeconomic și comercial.

Or. en

Amendamentul 264
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalațiilor nucleare, este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
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reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Justificare

Normele de derogare ar trebui să ia în considerare specificitățile centralelor nucleare, care 
funcționează cu un coeficient de sarcină ridicat. Având în vedere coeficientul de sarcină și 
cererea limitată de energie termică determinată de profilurile demografice, acestea nu pot 
atinge raportul dintre energie termică și energie electrică necesar pentru a corespunde 
cerințelor privind cogenerarea cu randament ridicat stabilite la alineatele (3) și (6). 
Instalațiile nucleare nu ar trebui să facă obiectul acestor cerințe întrucât nu îndeplinesc 
anticipat condițiile privind cogenerarea cu randament ridicat.

Amendamentul 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat,
trebuie avută în vedere, în permisul sau 
autorizația nouă sau actualizată,
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat, în baza analizei rentabilității 
economice și a utilizării sale .

Or. pl
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Amendamentul 266
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echiparea instalațiilor de generare a 
electricității cu facilități de captare și 
stocare a carbonului nu trebuie 
considerate renovări în sensul prezentelor 
dispoziții.

eliminat

Or. de

Amendamentul 267
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot include, în criteriile de 
autorizare sau în criteriile echivalente de 
certificare, condiții de scutire a unor 
instalații de la îndeplinirea dispozițiilor 
prevăzute la primul paragraf atunci când
o analiză costuri-beneficii indică niște 
costuri mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. en

Amendamentul 268
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Comisei 
condițiile de scutire până la 
1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 269
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 270
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (6) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. Atunci când acestea nu 
sunt viabile din punct de vedere economic, pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice mai adecvate, iar resursele financiare ar trebui să fie în continuare disponibile 
pentru a utiliza alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 271
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a se asigura că sunt puse în 
aplicare numai proiectele cu potențial 
tehnic și cu beneficii socioeconomice, 
statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (6) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul privind articolul 10 alineatul (7), prezentul amendament 
clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă condiții comune de 
scutire de la obligația privind PCCE, asigurându-se că proiectele neviabile din punct de 
vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.
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Amendamentul 272
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (6) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul privind articolul 10 alineatul (7), prezentul amendament 
clarifică faptul că statelor membre ar trebui să li se impună să prevadă condiții comune de 
scutire de la obligația privind PCCE, în cazul în care condițiile stabilite la literele (a) și (b) 
din prezentul alineat nu sunt îndeplinite. Acestea ar trebui să asigure faptul că proiectele 
neviabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. fi

Amendamentul 274
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile nu oferă un profit competitiv în 
urma investițiilor, ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.

.

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. Atunci când acestea nu 
sunt viabile din punct de vedere economic, pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice mai adecvate, iar resursele financiare ar trebui să fie în continuare disponibile 
pentru a utiliza alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate. 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2016. 
Comisia poate face propuneri de 
modificare în termen de 6 luni de la data 
notificării. În astfel de cazuri, condițiile de 
scutire se aplică de către statul membru în 
cauză numai până la aprobarea de către 
Comisie a măsurilor modificate. 

Or. pl

Amendamentul 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă de 
acestea.

Or. fi

Amendamentul 277
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, atunci 
când un astfel de proiect este evaluat ca 
fiind fezabil din punct de vedere 
comercial și tehnic.

Or. en

Justificare

In alignment with the Amendamentuls to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendamentul
clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for 
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exemption from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical 
unsound are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly 
between the concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. 
Finally this Amendamentul includes the necessity to secure the long-term ability of companies 
investing in CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term 
conditions for companies investing in utilisation of excess heat.

Amendamentul 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații, în cazul în care este rezonabil 
din punct de vedere al eficienței 
costurilor, la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. fi

Amendamentul 279
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea asigură distribuirea 
în mod echitabil între actorii implicați a 
costurilor de conectare și a costurilor de 
dezvoltare a rețelelor de încălzire și răcire 
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necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

centralizată necesare pentru transportarea 
căldurii reziduale către consumatori.

Or. en

Justificare

In alignment with the Amendamentuls to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendamentul
clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for 
exemption from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical 
unsound are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly 
between the concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. 
Finally this Amendamentul includes the necessity to secure the long-term ability of companies 
investing in CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term 
conditions for companies investing in utilisation of excess heat.

Amendamentul 280
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme, 
ținând seama de gestionarea tehnică și de 
echilibrul economic al rețelelor de 
încălzire centralizate, pentru a asigura 
conectarea acestor instalații la rețelele de 
încălzire și răcire centralizate. Acestea pot 
solicita ca instalațiile respective să suporte 
costurile de conectare și costurile de 
dezvoltare a rețelelor de încălzire și răcire 
centralizată necesare pentru transportarea 
căldurii reziduale către consumatori.

Or. en

Amendamentul 281
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori. 

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate, în măsura în care există 
cerere pentru încălzire sau răcire în rețele
respective. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. pl

Amendamentul 282
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:

Statele membre pot include, în criteriile de 
autorizare sau în criteriile echivalente de 
certificare, condiții de scutire a unor 
instalații de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care o analiză 
costuri-beneficii indică niște costuri mai 
mari decât beneficiile în raport cu 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.

Or. en

Amendamentul 283
Karl-Heinz Florenz



PE475.852v02-00 54/135 AM\882705RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile menționate la primul 
paragraf în cazul în care:

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. Atunci când acestea nu 
sunt viabile din punct de vedere economic, pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice mai adecvate, iar resursele financiare ar trebui să fie în continuare disponibile 
pentru a utiliza alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 284
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile menționate la primul 
paragraf în cazul în care:

Or. en

Justificare

In alignment with the Amendamentuls to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendamentul
clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for 
exemption from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical 
unsound are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly 
between the concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. 
Finally this Amendamentul includes the necessity to secure the long-term ability of companies 
investing in CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term 
conditions for companies investing in utilisation of excess heat.

Amendamentul 285
Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fi

Amendamentul 287
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, furnizând aceeași cantitate 
de energie termică cu încălzire sau răcire 
separată.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 288
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
furnizând aceeași cantitate de energie 
termică cu încălzire sau răcire separată.

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile nu oferă un profit competitiv în 
urma investițiilor, ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.

Or. en

Justificare

Instalațiile PCCE trebuie să fie viabile din punct de vedere economic. Atunci când acestea nu 
sunt viabile din punct de vedere economic, pot exista alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice mai adecvate, iar resursele financiare ar trebui să fie în continuare disponibile 
pentru a utiliza alte măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Amendamentul 289
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 
luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică 
de către statul membru în cauză decât 
după acceptarea expresă de către Comisie 

Statele membre notifică Comisei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014.
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a măsurilor retrimise sau modificate.

Or. en

Amendamentul 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate. 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2016. 
Comisia poate face propuneri de 
modificare în termen de 6 luni de la data 
notificării. În astfel de cazuri, condițiile de 
scutire se aplică de către statul membru în 
cauză numai până la aprobarea de către 
Comisie a măsurilor modificate. 

Or. pl

Amendamentul 291
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Comisia stabilește, până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie
conformă cu anexa VIII, privind analiza 
costuri-beneficii, care acoperă întregul 
teritoriu al unui stat membru, menționată 
la alineatul (1a) și o analiză costuri-
beneficii pentru instalațiile menționate la 
alineatele (3), (6) și (8).

Or. en
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Amendamentul 292
Pavel Poc

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b). Metodologia 
este pregătită în consultare cu părțile 
interesate. Această metodologie ia în 
considerare perspectivele socioeconomice, 
antreprenoriale și financiare.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că un proiect PCCE nu numai că este viabil din punct de vedere 
socioeconomic, ci are și un impact pozitiv asupra investitorilor implicați. PCCE nu ar trebui 
să fie un obiectiv în sine. Metodologia referitoare la analiza costuri-beneficii ar trebui să 
includă aceste perspective și ar trebui să fie pregătită împreună cu sectorul care face 
investițiile.

Amendamentul 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 10 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să reexamineze, 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18, valorile de 
referință armonizate ale randamentului 
prevăzute în Decizia Comisiei [numărul 
deciziei], în temeiul Directivei 2004/8/CE, 
prima dată până la 1 ianuarie 2015, iar 

Luând în considerare dezvoltarea tehnică 
și inovațiile, Comisia este împuternicită să 
reexamineze, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
valorile de referință armonizate ale 
randamentului prevăzute în Decizia 
Comisiei [numărul deciziei], în temeiul 
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ulterior la fiecare zece ani. Directivei 2004/8/CE, prima dată până la 1 
ianuarie 2015, iar ulterior la fiecare zece 
ani.

Or. fi

Amendamentul 294
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre se asigură că orice 
sprijin disponibil pentru cogenerare face 
obiectul energiei electrice produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat și că 
căldura reziduală este utilizată în mod 
eficient pentru realizarea economiilor de 
energie primară. Acestea nu fac diferența 
între electricitatea consumată în cadrul 
sitului și electricitatea exportată către rețea. 
După caz, sprijinul public pentru 
cogenerare, precum și generarea și rețelele 
de încălzire centralizată fac obiectul 
normelor privind ajutoarele de stat.

(11) Statele membre se asigură că orice 
sprijin disponibil pentru cogenerare face 
obiectul energiei electrice produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat și că 
căldura reziduală este utilizată în mod 
eficient pentru realizarea economiilor de 
energie primară. Acestea nu fac diferența 
între electricitatea consumată în cadrul 
sitului și electricitatea exportată către rețea. 
După caz, sprijinul public pentru 
cogenerare, precum și generarea și rețelele 
de încălzire centralizată fac obiectul 
normelor privind ajutoarele de stat.

În cazul proiectelor care implică biomasa, 
sprijinul acordat pentru promovarea unui 
randament ridicat și alte stimulente 
specifice biomasei ar putea fi cumulative. 
Dimpotrivă, nu se va acorda niciun sprijin 
pentru investiții în producția 
individuală/descentralizată de energie, în 
cazul în care aceasta presupune 
deconectarea de la o rețea eficientă de 
încălzire centralizată.

Or. en

Amendamentul 295
Richard Seeber
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
și pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția 
Comisiei, la cerere. Statele membre includ 
un rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Întreaga abordare a directivei trebuie schimbată. Întrucât Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii, acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, metoda 
este inversată în vederea realizării obiectivului, oferindu-le statelor membre libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri neobligatorii.

Amendamentul 296
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri 

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile pe bază de combustibili cu 
o putere termică nominală totală de 50 MW 
sau mai mare pe teritoriul național. Acesta 
este actualizat o dată la trei ani. Datele 
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minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice instalațiilor 
incluse în inventarele respective sunt puse 
la dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

anuale specifice instalațiilor incluse în 
inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Or. it

Justificare

Propunerea de directivă compară în mod greșit sectorul rafinării cu cel al producției de 
energie electrică, fapt care este total inadecvat.

Amendamentul 297
János Áder

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice instalațiilor 
incluse în inventarele respective sunt puse 
la dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile pe bază de combustibili cu 
o putere termică nominală totală de 50 MW 
sau mai mare. Acesta este actualizat o dată 
la trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția Comisiei, 
la cerere. Statele membre includ un 
rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 298
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 299
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a se asigura că distribuitorii de energie 
acordă prioritate distribuției de energie 
din surse regenerabile, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (6) din Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot permite 
componente de sisteme și structuri 
tarifare cu scop social pentru transportul 
și distribuția energiei furnizate în rețea, 

eliminat
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cu condiția ca orice efecte de subminare 
asupra sistemului de transport și 
distribuție să fie păstrate la nivelul minim 
necesar și să nu fie disproporționate în 
raport cu obiectivul social.

Or. pl

Amendamentul 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată.

Or. pl

Amendamentul 302
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 

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

energie distribuită sau transportată sau a 
stimulentelor care ar putea împiedica 
participarea răspunsului la cerere în 
compensații și servicii de sprijin. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 305
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare 
încurajează răspunsul la cerere să 
participe într-o manieră nediscriminatorie 
alături de ofertă pe piețele locale sau 
regionale de energie și de rezervă terțiară, 
după caz solicitându-le autorităților 
naționale de reglementare și operatorilor 
de sistem de transport să prevadă 
condițiile tehnice de participare pe piețele 
de energie și de rezervă terțiară pe baza 
cerințelor tehnice ale acestor piețe și a 
capacităților de răspuns la cerere.
Caietul de sarcini pentru licitații pentru 
răspunsul la cerere care participă pe 
piețele de energie și de rezervă terțiară 
include specificații rezonabile privind:
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(a) numărul minim de kW al capacității 
totale, necesar pentru participare,
(b) metodologia de bază pentru măsurare,
(c) numărul minim de kW necesar pentru 
participarea pe locație contorizată (după 
caz),
(d) durata activării răspunsului la cerere,
(e) momentul activării răspunsului la 
cerere,
(f) termenul de notificare a activării 
răspunsului la cerere,
(g) cerințe de telemetrie,
(h) cerințe privind sancțiunile,
(i) frecvența activării răspunsului la 
cerere,
(j) intervalele dintre activări,
(k) intervalul de timp pentru durata 
licitației,
(l) opțiunea de a prezenta o ofertă pentru 
capacitatea pozitivă sau negativă,
(m) plățile de punere la dispoziție.
Potențialul răspunsului la cerere ar trebui 
să fie luat în considerare pe deplin atunci 
când se pune în aplicare un sistem privind 
suficiența capacității naționale sau alte 
măsuri legate de securitatea energetică. 
Atunci când se pun în aplicare sisteme 
privind suficiența capacității naționale, 
statele membre se asigură că se ține 
seama pe deplin de potențialul de 
contribuție al răspunsului la cerere.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 306
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 308
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 310
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 

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

certificare sau sistemele echivalente de 
calificare menționate la alineatul (1) și ar 
trebui să coopereze între ele și cu Comisia 
în vederea comparării și recunoașterii 
acestor sisteme.

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 311
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Informare și formare
(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind mecanismele care 
vizează eficiența energetică disponibile și 
cadrul financiar și cel juridic sunt 
transparente și sunt diseminate la scară 
largă, în mod activ, tuturor 
consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
mediu și instalatorilor de elemente de 
clădiri, astfel cum sunt definiți în 
Directiva 2010/31/UE. Statele membre se 
asigură că băncile și alte instituții 
financiare sunt informate cu privire la 
posibilitățile de a participa la finanțarea 
măsurilor de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv prin crearea unor 
parteneriate public-private.
(2) Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
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operatorii de pe piață să ofere 
consumatorilor de energie mai multe 
informații și sfaturi adecvate și punctuale 
cu privire la eficiența energetică.
(3) Statele membre se asigură că 
informațiile furnizate de sistemul de 
contorizare inteligentă reprezintă o bază 
detaliată pentru consiliere.
(4) Statele membre, cu participarea 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
locale și regionale, organizează programe 
de informare, sensibilizare și formare 
adecvate pentru a informa cetățenii cu 
privire la avantajele și aspectele practice 
ale adoptării măsurilor de îmbunătățire a 
eficienței energetice.
(5) Comisia se asigură că în statele 
membre are loc un schimb de informații 
cu privire la cele mai bune practici de 
economisire a energiei și că aceste 
informații sunt diseminate la scară largă.

Or. en

Amendamentul 312
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Informare și formare
(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind mecanismele care 
vizează eficiența energetică disponibile și 
cadrul financiar și cel juridic sunt 
transparente și sunt diseminate la scară 
largă, în mod activ, tuturor actorilor 
relevanți de pe piață, inclusiv 
consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
mediu și instalatorilor de elemente de 
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clădiri, astfel cum prevede Directiva 
2010/31/UE. Statele membre se asigură că 
băncile și alte instituții financiare sunt 
informate cu privire la posibilitățile de a 
participa la finanțarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv prin crearea unor parteneriate 
public-private. Cel târziu anul următor 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
statele membre prezintă Comisiei un plan 
cu privire la inițiativele pe care le vor 
adopta, la disponibilitatea informațiilor 
referitoare la mecanismele de eficiență 
energetică existente, precum și la cadrul 
financiar și la cel juridic.
(2) Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
operatorii de pe piață să ofere 
consumatorilor de energie mai multe 
informații și sfaturi adecvate și punctuale 
cu privire la eficiența energetică.
(3) Statele membre, cu participarea 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
locale și regionale, elaborează programe 
de informare, de sensibilizare și de 
formare adecvate pentru a informa 
cetățenii cu privire la avantajele și la 
aspectele practice ale adoptării măsurilor 
de îmbunătățire a eficienței energetice.
(4) Comisia se asigură că în statele 
membre are loc un schimb de informații 
cu privire la cele mai bune practici de 
economisire a energiei și că aceste 
informații sunt diseminate la scară largă.

Or. en

Justificare

Informarea și formarea sunt esențiale pentru eficiența energetică. Statele membre nu ar 
trebui să poată să evite asumarea responsabilității în acest domeniu. Este important ca 
statele membre să elaboreze planuri concrete cu privire la modul în care își vor îndeplini 
obiectivele legate de eficiența energetică.
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Amendamentul 313
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează piața 
serviciilor energetice și accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la această 
piață prin:

Statele membre ar trebui să promoveze
piața serviciilor energetice și accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la această 
piață prin:

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 314
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) solicitarea adresată autorităților 
publice de a lua în calcul utilizarea 
contractului de performanță energetică 
atunci când renovează o clădire.

Or. en

Amendamentul 315
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 316
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) finanțarea serviciilor energetice 
pentru gospodăriile cu venituri mici.

Or. de

Amendamentul 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 318
Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statele membre ar trebui să creeze 
programe adecvate de sprijin pentru ca 
chiriașii cu venituri mici să nu fie nevoiți 
să suporte costurile măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice a 
clădirilor;

Or. de

Amendamentul 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) eliminarea prețurilor reglementate 
care nu reflectă costurile.

Or. en

Amendamentul 321
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 322
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluarea barierelor și a măsurilor 
menționate la alineatul (1) sunt notificate 
Comisiei în primul raport suplimentar 
prevăzut la articolul 19 alineatul (2).

(2) Evaluarea barierelor și a măsurilor 
menționate la alineatul (1) ar trebui să fie
notificate Comisiei în primul raport 
suplimentar prevăzut la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 18 pentru a stabili sistemul de 
recunoaștere reciprocă a economiilor de 
energie realizate în temeiul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică menționate la 
articolul 6 alineatul (9)

eliminat

Or. fi

Justificare

Un sistem de recunoaștere reciprocă a economiilor de energie ar reprezenta o povară 
administrativă și ar duce la costuri semnificative.

Amendamentul 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
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Lepage, Sabine Wils

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este necesar să se compenseze reducerea cererii de cote ETS care va surveni ca urmare a 
punerii în aplicare a prezentei directive și a obiectivului de reducere a consumului de energie 
cu 20 %, pentru a readuce mecanismul prețurilor la nivelurile preconizate în evaluarea de 
impact pe baza căreia a fost adoptată Directiva 2003/87/CE. De asemenea, este necesar să se 
mențină stimulentele pentru investiții în măsuri de eficiență energetică și în tehnologii cu 
emisii scăzute de carbon în cazul instalațiilor incluse în ETS.

Amendamentul 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Finanțare
(1) Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din tratat, statele membre creează 
un fond sau mai multe fonduri pentru 
subvenționarea aplicării unor programe și 
a unor măsuri de îmbunătățire a eficienței 
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energetice, pentru promovarea dezvoltării 
unei piețe pentru măsurile de 
îmbunătățire a eficienței energetice și 
pentru acordarea de asistență tehnică. 
Aceste măsuri pot include promovarea 
instrumentelor de auditare în domeniul 
energetic și a instrumentelor financiare 
pentru economisirea de energie și 
sprijinirea acțiunilor de renovare în 
profunzime a clădirilor, în special în cazul 
gospodăriilor cu venituri reduse. 
Fondurile pot include, printre alte surse, 
venituri generate de licitațiile organizate 
în cadrul ETS, finanțare din fondurile 
structurale și de coeziune și posibile 
contribuții financiare provenite din 
sistemele de obligații prevăzute la 
articolul 6 din prezenta directivă.
(2) Fondurile sunt utilizate pentru a 
atrage investiții private în zona eficienței 
energetice prin intermediul garantării 
împrumuturilor și al altor mecanisme de 
inginerie financiară.
(3) În cazul în care prin fonduri se 
subvenționează aplicarea unor măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
accesul la fonduri este condiționat de 
realizarea concretă a economiilor de 
energie sau a unor îmbunătățiri în ceea ce 
privește eficiența energetică. Realizarea 
acestora trebuie dovedită în mod 
corespunzător, de exemplu prin certificate 
de randament energetic, în cazul 
clădirilor, sau prin etichete energetice, în 
cazul produselor.
(4) De asemenea, prin fonduri se 
furnizează asistență tehnică terților, 
precum consumatori, întreprinderi mici și 
mijlocii și alți investitori, pentru a sprijini 
intrarea pe piață a unor programe și a 
unor măsuri de eficiență energetică de 
calitate.
(5) Fondurile pot fi legate de agenții sau 
programe specializate care contribuie la 
direcționarea banilor către proiecte 
adecvate și la îndeplinirea funcțiilor 
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descrise la alineatele (3) și (4).

Or. en

Justificare

Facilitățile financiare și de asistență tehnică reprezintă instrumente necesare pentru 
eliminarea barierelor actuale, care împiedică adoptarea pe piață a unor măsuri de eficiență 
energetică.

Amendamentul 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 328
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 329
Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 31 decembrie 2013 cel târziu, 
statele membre prezintă Comisiei planuri 
naționale de eficiență energetică în care se 
descrie modul în care statele membre 
intenționează să îndeplinească obiectivele 
naționale în materie de eficiență energetică 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1). 
Comisia evaluează aceste planuri și poate 
să le respingă sau să propună modificări 
la acestea. La fiecare doi ani, statele 
membre prezintă Comisiei un raport 
privind punerea în aplicare a planurilor 
lor naționale de eficiență energetică. 
Rapoartele respective sunt completate cu 
estimări actualizate privind consumul 
global de energie primară preconizat pentru 
2020, precum și nivelurile estimate ale 
consumului de energie primară în 
sectoarele menționate în anexa XIV 
punctul 1. Comisia furnizează, până la 
30 septembrie 2013, un model orientativ 
pentru rapoartele suplimentare. Acest 
model se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 20 alineatul (2). În orice caz, 
rapoartele suplimentare includ 
informațiile menționate în anexa XIV. 
Atunci când elaborează planurile de 
eficiență energetică, statele membre țin 
seama de măsurile rentabile de eficiență 
energetică și de riscul de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon.
Atunci când elaborează planurile 
naționale de acțiune în domeniul 
eficienței energetice, statele membre 
asigură promovarea unei abordări 
sistematice, de exemplu, pentru iluminat, 
la nivel național, pentru a încuraja 
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utilizarea unor potențiale suplimentare de 
economisire a energiei, pe lângă 
abordarea bazată pe un singur produs.

Or. en

Justificare

Acest amendament vine în continuarea amendamentului 15 prezentat în cadrul proiectului de 
aviz. În plus, aici este introdusă abordarea sistematică, o abordare care prezintă un potențial 
uriaș de economisire în raport cu abordarea bazată pe un singur produs. În cazul 
iluminatului, sistemele eficiente de iluminat includ detectori de prezență, funcția de ajustare 
la lumina zilei și utilizarea unor corpuri de iluminat eficiente.

Amendamentul 331
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 332
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Până la 30 aprilie 2014, statele membre 
prezintă Comisiei planuri naționale de 
eficiență energetică în care se descrie 
modul în care statele membre 
intenționează să îndeplinească obiectivele 
naționale în materie de eficiență 
energetică prevăzute la articolul 3 
alineatul (1). Aceste planuri includ 
măsurile puse în aplicare sau planificate la 
nivel național, regional și local pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică. Planurile 
naționale în materie de eficiență energetică
sunt evaluate de Comisie și pot fi respinse 
în cazul în care măsurile stabilite în 
acestea nu sunt suficiente pentru a 
îndeplini obiectivul național în materie de 
eficiență energetică.

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 333
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Industriile supuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon nu ar 
trebui să fie vizate în mod direct de prezenta directivă. Dacă aceste industrii sunt vizate 
ulterior de statele membre, obiectivele în materie de eficiență energetică ar trebui să fie 
stabilite numai în mod relativ, în producție pe unitate.

Amendamentul 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Industriile supuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon nu ar 
trebui să fie vizate în mod direct de prezenta directivă. Dacă aceste industrii sunt vizate 
ulterior de statele membre, obiectivele în materie de eficiență energetică ar trebui să fie 
stabilite numai în mod relativ, în producție pe unitate.

Amendamentul 335
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 336
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia analizează rapoartele anuale și 
rapoartele suplimentare și evaluează 
măsura în care statele membre au progresat 
în ceea ce privește obiectivele naționale în 
materie de eficiență energetică solicitate în 

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 337
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Evaluarea Comisiei privind primul 
raport suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 
cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 

eliminat
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și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.
De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

Or. it

Justificare

Ar trebui evitată suprapunerea legislației cu alte directive în vigoare, cu scopul de a asigura 
menținerea coerenței actualelor politici energetice și de mediu. În al doilea rând, propunerea 
de directivă compară în mod greșit sectorul rafinării cu cel al producției de energie electrică, 
fapt care este total nepotrivit.

Amendamentul 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Bușoi, Salvatore 
Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a 
nivelurilor de eficiență energetică ale 
instalațiilor actuale și noi care se ocupă 
cu arderea combustibililor cu o putere 
termică nominală totală de 50 MW sau 
mai mare și ale instalațiilor care se ocupă 

eliminat
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cu rafinarea uleiurilor minerale și a 
gazelor în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate 
în conformitate cu Directiva 2010/75/UE 
și Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică 
realizate de instalațiile în cauză sau ca 
utilizarea acestor tehnici să devină în 
viitor o condiție privind autorizarea noilor 
instalații și reexaminarea periodică a 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. en

Justificare

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The nou Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder nou investments.

Amendamentul 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
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de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și Directiva 
2008/1/CE. În cazul în care evaluarea 
identifică discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică ale 
instalațiilor și nivelurile de eficiență 
energetică asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici relevante disponibile, Comisia 
propune, după caz, cerințe privind 
îmbunătățirea nivelurilor de eficiență 
energetică realizate de instalațiile în cauză 
sau ca utilizarea acestor tehnici să devină 
în viitor o condiție privind autorizarea 
noilor instalații și reexaminarea periodică a
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu rafinarea 
uleiurilor minerale și a gazelor în lumina 
celor mai bune tehnici disponibile, astfel 
cum au fost dezvoltate în conformitate cu 
Directiva 2010/75/UE și Directiva 
2008/1/CE. În cazul în care evaluarea 
identifică discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică ale 
instalațiilor și nivelurile de eficiență 
energetică asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici relevante disponibile, Comisia 
propune, până la 31 decembrie 2015, după 
caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică sau actualizarea 
permiselor de funcționare pentru 
instalațiile existente.

Or. en

Justificare

Aproximativ 65 % din energia primară care intră în centralele standard pe bază de cărbune 
sau nucleare iese sub formă de energie termică reziduală. Stabilirea unor cerințe minime de 
performanță pentru generarea de energie ar putea să contribuie cu o șesime din obiectivul de 
20 % stabilit pentru 2020.

Amendamentul 340
János Áder

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor 
actuale și noi care se ocupă cu arderea 

Evaluarea Comisiei privind primul raport 
suplimentar include o evaluare a nivelurilor 
de eficiență energetică ale instalațiilor
actuale și noi care se ocupă cu arderea 
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combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
ale instalațiilor care se ocupă cu 
rafinarea uleiurilor minerale și a gazelor 
în lumina celor mai bune tehnici 
disponibile, astfel cum au fost dezvoltate în 
conformitate cu Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare în 
lumina celor mai bune tehnici disponibile, 
astfel cum au fost dezvoltate în 
conformitate cu Directiva 2010/75/UE și 
Directiva 2008/1/CE. În cazul în care 
evaluarea identifică discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică ale instalațiilor și 
nivelurile de eficiență energetică asociate 
cu aplicarea celor mai bune tehnici 
relevante disponibile, Comisia propune, 
după caz, cerințe privind îmbunătățirea 
nivelurilor de eficiență energetică realizate 
de instalațiile în cauză sau ca utilizarea 
acestor tehnici să devină în viitor o condiție 
privind autorizarea noilor instalații și 
reexaminarea periodică a permiselor de 
funcționare pentru instalațiile existente.

Or. en

Amendamentul 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE 
și 2009/28/CE, precum și asupra 
Directivei 2010/31/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The nou Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
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In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder nou investments.

Amendamentul 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, Comisia monitorizează 
impactul punerii în aplicare a prezentei 
directive asupra Directivelor 2003/87/CE și 
2009/28/CE, precum și asupra Directivei 
2010/31/CE.

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

Or. en

Justificare

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Amendamentul 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În termen de cel mult șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia adoptă un regulament de 
modificare a regulamentului menționat la 
articolul 10 alineatul (4) din Directiva 
2003/87/CE pentru a retrage cote în 
scopul restabilirii insuficienței la 
nivelurile preconizate în evaluarea de 
impact pe baza căreia a fost adoptată 
directiva, permițând astfel îndeplinirea 
obiectivului original de a oferi stimulente 
pentru investiții în tehnologii cu emisii 
scăzute de carbon și în măsurile de 
eficiență energetică necesare, propunând 
ulterior un act legislativ pentru a permite 
eliminarea acestor cote.

Or. en

Justificare

ETS reprezintă instrumentul principal de reducere a emisiilor industriale și de promovarea a 
investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, dar surplusul de cote ETS înseamnă că 
acest sistem nu reușește să ofere stimulentele necesare pentru investiții. Surplusul de cote ar 
trebui să fie retras pentru a crea insuficiență și a restabili mecanismul prețurilor.

Amendamentul 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Până la sfârșitul anului 2013, 
Comisia propune un act legislativ de 
modificare, începând cu 2020, a cerinței 
de reducere lineară anuală cu 1,74 % 
până la o valoare suficientă pentru a 
îndeplini cerințele obiectivului de 
reducere a CO2 stabilit pentru anul 2050.
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Justificare

Surplusul de cote ETS înseamnă că acest sistem nu reușește să ofere stimulentele necesare 
pentru investiții în tehnologii cu emisii scăzute de carbon. Plafonul cotelor ar trebui redus, 
astfel încât să se îndeplinească obiectivele de reducere a CO2 stabilite pentru anul 2050, 
întrucât ETS este principalul instrument de reducere a emisiilor. Este important ca industria 
să fie notificată în prealabil cu privire la această modificare pentru a-i permite acesteia să își 
planifice investițiile.

Amendamentul 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 347
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 348
Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 349
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului evaluarea prevăzută la articolul 
3 alineatul (2), urmată, dacă este necesar,
de propuneri de măsuri suplimentare. 
Evaluarea se bazează și pe evaluarea 
primului raport anual menționat la 
alineatul (1.)

Or. en

Justificare

Acest amendament evidențiază mai bine temeiul juridic și concluziile reuniunii extraordinare 
din 4 februarie 2011 a Consiliului Energie.

Amendamentul 350
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea ratei de economisire a 
energiei prevăzută la articolul 6 alineatul 
(1);

eliminat

Or. en

Amendamentul 351
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) modificarea ratei de economisire a 
energiei prevăzută la articolul 6 alineatul 
(1);

eliminat

Or. it

Justificare

(A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1)).

Amendamentul 352
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de o 
propunere legislativă.

(9) Până la 30 iunie 2018, Comisia 
evaluează progresul înregistrat de statele 
membre în ceea ce privește eliminarea 
barierelor de reglementare și de altă natură 
menționate la articolul 15 alineatul (1); 
evaluarea este urmată, după caz, de 
recomandări.

Or. it

Amendamentul 353
Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 10 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Referitor la cotele ETS ale UE care 
urmează să fie scoase la licitație în 
perioada 2013-2020, Comisia propune 
retragerea numărului necesar de cote 
pentru a crea stimulente pentru măsuri 
suplimentare de eficiență energetică.
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Amendamentul 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Factorul linear pentru plafonul ETS ar trebui să fie adaptat la măsurile de eficiență 
energetică, dar și la obiectivul UE în domeniul schimbărilor climatice privind reducerea cu 
cel puțin 80 %, până în 2050, a emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivel intern. Factorul 
de 2,25 % reprezintă o reducere lineară bazată pe cote de emisii ale sectoarelor incluse în 
ETS în 2050, după cum se subliniază în Foaia de parcurs privind schimbările climatice 
pentru 2050 elaborată de Comisie.

Amendamentul 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA -1 (nouă)
Obiective naționale în materie de 

economisire a energiei
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Statul membru
Consumul de energie primară Mtep 

2007
-20 % în 2020
Belgia
50,2
40,2
Bulgaria
19,3
15,4
Republica Cehă
43,6
34,9
Danemarca
20,2
16,2
Germania
314,9
251,9
Estonia
5,9
4,7
Irlanda
15,8
12,6
Grecia
32,6
26,1
Spania
138,9
111,1
Franța
254,8
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203,8
Italia
173,3
138,6
Cipru
2,7
2,2
Letonia
4,7
3,8
Lituania
7,8
6,2
Luxemburg
4,6
3,7
Ungaria
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Țările de Jos
70,3
56,2
Austria
32,0
25,6
Polonia
93,1
74,5
Portugalia
23,8
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19,0
România
37,5
30,0
Slovenia
7,0
5,6
Republica Slovacă
16,8
13,4
Finlanda
36,2
29,0
Suedia
48,1
38,5
Regatul Unit
212,2
169,8
UE-27
1691,9
1353,5

Or. en

Amendamentul 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Anexa -1a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
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ANEXA -I (nouă)

ANEXA -I
Obiective naționale în materie de 
economisire a energiei
A. Obiectivul național în materie de 
economisire a energiei pentru 2020 
(pentru energia primară)

Obiectivul minim 
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2020 (Mtep)

Obiectivul minim
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2025 (Mtep) 

Obiectivul minim 
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2030 (Mtep) 

Belgia ds ds ds
Bulgaria ds ds ds
Republica Cehă ds ds ds
Danemarca ds ds ds
Germania ds ds ds
Estonia ds ds ds
Irlanda ds ds ds
Grecia ds ds ds
Spania ds ds ds
Franța ds ds ds
Italia ds ds ds
Cipru ds ds ds
Letonia ds ds ds
Lituania ds ds ds
Luxemburg ds ds ds
Ungaria ds ds ds
Malta ds ds ds
Țările de Jos ds ds ds
Austria ds ds ds
Polonia ds ds ds
Portugalia ds ds ds
România ds ds ds
Slovenia ds ds ds
Republica Slovacă ds ds ds
Finlanda ds ds ds
Suedia ds ds ds
Regatul Unit ds ds ds
UE 368 ds ds

unde „ds” înseamnă „de stabilit”
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Or. en

Amendamentul 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metoda de calcul pentru obiectivele 
naționale în materie de eficiență 
energetică
Atunci când stabilesc obiectivele 
naționale în materie de eficiență 
energetică, statele membre țin seama de 
metodologia stabilită mai jos. Nivelul de 
referință pentru previziunile în ceea ce 
privește consumul de energie primară 
pentru 2020 este modelul Primes 2007.
Metodologie: Previziuni Primes 2007 
pentru 2020 în Mtep – economii de 25 %
Pot fi aplicați următorii factori de 
corecție: obiectivele de reducere în 
termeni absoluți comparativ cu nivelul 
consumului de energie primară din 2007:
- nu depășesc 8 % pentru grupul de nouă 
state membre ale UE cu cel mai mic venit 
real pe gospodărie per capita (L9);
- nu depășesc 12 % pentru grupul de 
cincisprezece țări eligibile pentru Fondul 
de coeziune (C15);
- nu depășesc 25 % pentru nicio țară,
- nu se află sub pragul de 8 % pentru 
nicio țară care nu este eligibilă pentru 
Fondul de coeziune (EU-27 minus C15);
- sunt de cel puțin 5 % pentru orice țară 
eligibilă pentru Fondul de coeziune 
(C15);
– nu reprezintă o creștere absolută a 

consumului de energie cu mai mult de 
5 %.
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Or. en

Justificare

Atunci când se stabilesc obiectivele orientative naționale, trebuie să se țină seama și de 
situația normală. Un stat membru cu un standard de viață scăzut și o creștere economică 
ridicată trebuie să aibă un obiectiv mai puțin ambițios, deoarece, de exemplu, dorința 
persoanelor de a locui în propriul apartament trebuie respectată. Modelul Primes al Comisiei 
ține seama de acest aspect. Pe de altă parte, modelul Primes lasă loc unor exagerări în cazul 
câtorva țări. De aceea, trebuie stabilit un factor de corecție în funcție de situația economică a 
țării.

Amendamentul 358
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia
Metodologia de calcul pentru obiectivele 
naționale în materie de eficiență 
energetică
Atunci când propune obiective naționale 
în materie de energie, Comisia utilizează 
nivelul de referință Primes 2007 pentru 
previziunile în ceea ce privește consumul 
de energie primară pentru 2020. Se aplică 
următoarea metodologie:
Previziuni Primes 2007 pentru 2020 în 
Mtep – economii de 20 %
Obiectivele de reducere pentru 2020 în 
termeni absoluți comparativ cu nivelul 
din 2007 al consumului de energie 
primară includ factori de corecție pentru 
următoarele categorii:
- un prag maxim de reducere pentru 
grupul de nouă state membre ale UE cu 
cel mai mic venit real pe gospodărie per 
capita (L9[1]);
- un prag maxim de reducere pentru 
grupul de cincisprezece țări eligibile 
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pentru Fondul de coeziune (C15);
- un prag maxim de reducere pentru orice 
țară;
- un prag minim de reducere pentru orice 
țară care nu este eligibilă pentru Fondul 
de coeziune (UE-27 minus C15 [2]);
- un prag minim de reducere pentru orice 
țară eligibilă pentru Fondul de coeziune 
(C15);
- un prag maxim pentru o creștere 
absolută a consumului de energie.
_________________
[1] Grupul L9 include Bulgaria, 
România,
 Letonia, Polonia, Estonia, Ungaria, 
Lituania, Slovacia și Republica Cehă – a 
se vedea statisticile Eurostat, Statistici pe 
scurt, 16/2011.
[2] Grupul C15: țările L9 și Slovenia, 
Portugalia, Malta, Grecia, Cipru și 
Spania.

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

ANEXA - I (nouă)
ANEXA - I
Obiective naționale în materie de 
economisire a energiei
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A. Obiectivul național în materie de 
economisire a energiei pentru 2020 
(pentru energia primară)

Obiectivul minim 
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2020 (Mtep) 

Obiectivul minim 
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2025 (Mtep) 

Obiectivul minim 
de economisire a 
energiei –
reducerea 
consumului de 
energie primară 
în 2030 (Mtep) 

Belgia ds ds ds
Bulgaria ds ds ds
Republica Cehă ds ds ds
Danemarca ds ds ds
Germania ds ds ds
Estonia ds ds ds
Irlanda ds ds ds
Grecia ds ds ds
Spania ds ds ds
Franța ds ds ds
Italia ds ds ds
Cipru ds ds ds
Letonia ds ds ds
Lituania ds ds ds
Luxemburg ds ds ds
Ungaria ds ds ds
Malta ds ds ds
Țările de Jos ds ds ds
Austria ds ds ds
Polonia ds ds ds
Portugalia ds ds ds
România ds ds ds
Slovenia ds ds ds
Republica Slovacă ds ds ds
Finlanda ds ds ds
Suedia ds ds ds
Regatul Unit ds ds ds
UE 368 ds ds

unde „ds” înseamnă „de stabilit”
Or. en

Amendamentul 360
Richard Seeber
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Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat
__________________
40. JO L 342, 22.12.2009, p. 46.

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 361
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie:

Organismele publice care achiziționează 
produse, servicii sau clădiri trebuie să 
respecte în mod corespunzător 
următoarele orientări:

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 362
Anja Weisgerber



PE475.852v02-00 108/135 AM\882705RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 363
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

La rândul lor, preocupările legate de sănătate ar trebui să fie luate în considerare atunci 
când se decide o achiziționare, pentru a facilita, de exemplu, achiziționarea de produse care 
nu conțin substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană.

Amendamentul 364
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să achiziționeze numai 
produse care respectă valorile de referință 
privind eficiența energetică specificate în 
respectiva măsură de punere în aplicare;

(b) în cazul în care un produs 
nereglementat în conformitate cu litera a) 
este reglementat de o măsură de punere în 
aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE 
adoptate după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, ar trebui să 
achiziționeze numai produse care respectă 
valorile de referință privind eficiența 
energetică specificate în respectiva măsură 
de punere în aplicare;

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 365
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să achiziționeze numai produsele 
reprezentând echipamente de birou 
reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în 
cauză;

(c) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze numai produsele 
reprezentând echipamente de birou 
reglementate de Decizia Consiliului 
[2006/1005/CE] care respectă cerințele 
privind eficiența energetică și care să fie la 
fel de stricte precum cele enumerate în 
anexa C la acordul atașat la decizia în 
cauză;

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 366
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la clasa 
cea mai ridicată de eficiență a consumului 
de combustibil, în conformitate cu definiția 
din Regulamentul (CE) nr. Această cerință 
nu împiedică organismele publice să 
achiziționeze pneuri cu cea mai ridicată 
clasă de aderență sau clasă de zgomot 
exterior de rulare justificată prin motive de 
siguranță și de sănătate publică;

(d) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze numai pneurile care 
îndeplinesc criteriul de apartenență la clasa 
cea mai ridicată de eficiență a consumului 
de combustibil, în conformitate cu definiția 
din Regulamentul (CE) nr. Această cerință 
nu împiedică organismele publice să 
achiziționeze pneuri cu cea mai ridicată 
clasă de aderență sau clasă de zgomot 
exterior de rulare justificată prin motive de 
siguranță și de sănătate publică;

Or. de
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Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 367
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 368
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să solicite în cadrul licitațiilor pentru 
contracte de servicii ca furnizorii de 
servicii să utilizeze, în cadrul furnizării 
serviciilor în cauză, doar produse care 

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

îndeplinesc cerințele menționate la literele 
(a) - (d) în momentul furnizării serviciilor 
respective. Atunci când se licitează 
contracte de servicii, organismele publice 
evaluează posibilitatea încheierii unor 
contracte de performanță energetică pe 
termen lung, astfel cum se menționează la 
articolul 14 litera (b).

Or. en

Amendamentul 369
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

(f) organismele publice ar trebui să 
achiziționeze sau să închirieze doar 
clădirile care îndeplinesc cel puțin cerințele 
minime privind randamentul energetic, 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Gradul de respectare a acestor cerințe se 
verifică pe baza certificatelor de randament 
energetic menționate la articolul 11 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 5. În ceea ce privește achizițiile 
publice, trebuie să existe posibilitatea de a ține seama, pe lângă eficiența energetică, și de 
alte aspecte pentru a permite evaluarea corespunzătoare a criteriilor de selecție în fiecare 
caz în parte.

Amendamentul 370
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 5 – partea 2 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 371
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 5 – partea 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Durata măsurilor de eficiență 
energetică:
� izolarea rețelei interne a unei clădiri: 
20 de ani;
� curățarea și echilibrarea rețelei interne 
a unei clădiri: 10 ani;
� optimizarea reglementării rețelei 
interne: 20 de ani.

Or. en

Amendamentul 372
Linda McAvan

Propunere de directivă
Anexa 6 – partea 1 – punctul 1.2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2a. Cerințe de raportare
Societățile care comercializează energie 
cu amănuntul și furnizorii de servicii 
energetice responsabili pentru 
introducerea la nivel național a 
contoarelor inteligente furnizează anual 
autorităților naționale de reglementare 
următoarele informații cumulate:
(a) costul total al introducerii contoarelor 
inteligente aferent anului încheiat și 
costul mediu pe gospodărie;
(b) costul preconizat al introducerii 
contoarelor inteligente aferent anului 
următor la nivel de program și de 
gospodărie;
(c) o defalcare a categoriei de clienți 
pentru care au instalat contoare (de 
exemplu, cu plată anticipată);
(d) zonele geografice în care au instalat 
contoare;
(e) dacă instalarea a avut loc ca parte a 
unei testări, inițiative sau proiect local 
specific;
(f) dacă clientul folosea gaz, energie 
electrică sau combustibil mixt;
(g) procentul de dispozitive de afișaj 
amplasate în interiorul locuințelor;
(h) dacă a existat interes pentru consiliere 
în materie de eficiență energetică;
(i) dacă au existat vânzări la punctul de 
instalare sau ulterior;
(j) reacția clienților – în mod ideal, 
evaluată independent.

Or. en

Justificare

Aceste informații sunt necesare pentru a monitoriza costul programului de introducere a 
contoarelor inteligente și dacă se dezvoltă vreo platformă de beneficii pentru consumatori. 
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Literele (h), (i) și (j) sunt necesare pentru a monitoriza interesul consumatorilor și căile de 
îmbunătățire a eficienței energetice, dar și dacă societățile din domeniul energetic folosesc 
introducerea contoarelor inteligente ca o ocazie de a vinde alte produse.

Amendamentul 373
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa 6 – partea 2 – punctul 2.1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece.;

(c) În cazul încălzirii și răcirii centralizate, 
facturile sunt furnizate lunar în timpul 
anotimpului cald/rece, dacă sunt instalate 
contoare de energie termică;

Or. pl

Amendamentul 374
Linda McAvan

Propunere de directivă
Anexa 6 – partea 2 – punctul 2.2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că pe 
prima pagină a fiecărei facturi de gaz sau 
de energie electrică se introduce o căsuță 
care conține următoarele informații:
(a) denumirea exactă a tarifului;
(b) cantitatea de energie utilizată;
(c) cantitatea de gaz și/sau energie 
electrică pe kWh și defalcarea acesteia pe 
zile;
(d) metoda de calculare a costului;
(e) eventualele reduceri de care 
beneficiază clientul și momentul încetării 
acestora;
(f) toate taxele pe care clientul va trebui 
să le plătească dacă își schimbă 
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furnizorul.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 375
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Planurile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă

1. Hărțile naționale de încălzire și răcire 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
trebuie să includă 

Or. fi
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Amendamentul 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) identificarea potențialului de 
cogenerare suplimentară cu randament 
ridicat, inclusiv în urma renovării
instalațiilor industriale și de generare 
existente și a construirii de noi astfel de 
instalații sau a altor facilități care 
generează căldură reziduală;

(e) identificarea potențialului de 
cogenerare suplimentară cu randament 
ridicat, inclusiv în urma construirii de noi
instalații industriale și de generare sau a 
altor facilități care generează căldură 
reziduală;

Or. fi

Amendamentul 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

h) o estimare a energiei primare care 
urmează să fie economisită;

(h) o estimare a energiei primare sau finale
care urmează să fie economisită;

Or. fi

Amendamentul 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În mod corespunzător, planul poate fi 
alcătuit dintr-un ansamblu de planuri 
regionale sau locale.

2. În mod corespunzător, harta de încălzire 
și de răcire poate fi alcătuită dintr-un 
ansamblu de planuri regionale sau locale. 
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Or. fi

Amendamentul 380
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenajarea teritoriului urban trebuie 
proiectată astfel încât să se asigure că:

eliminat

a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de 
căldură reziduală disponibilă pentru a se 
îndeplini necesitatea existentă sau 
preconizată de încălzire și răcire;
b) noile zone rezidențiale sau noile 
instalații industriale care consumă 
căldură în cadrul proceselor de producție 
sunt localizate în situri unde o cantitate 
maximă din cererea de energie termică 
este îndeplinită pe baza căldurii reziduale 
disponibile, astfel cum se prevede în 
planurile naționale de încălzire și răcire. 
Pentru a asigura corespondența optimă 
între cererea și oferta de servicii de 
încălzire și răcire, amenajarea teritoriului 
trebuie să favorizeze înființarea mai 
multor instalații industriale în aceeași 
locație;
c) instalațiile de generare a energiei 
termice și electrice, instalațiile industriale 
care produc căldură reziduală, instalațiile 
de incinerare a deșeurilor și alte instalații 
de transformare a deșeurilor în energie 
sunt conectate la rețeaua locală de 
încălzire sau răcire centralizată;
d) zonele rezidențiale și instalațiile 
industriale care consumă căldură în 
procesele de producție sunt conectate la 
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rețeaua locală de încălzire sau răcire 
centralizată.

Or. de

Justificare

Aceste dispoziții intervin într-o manieră amplă în amenajarea teritorială și regională din 
statele membre și, de aceea, nu au temeiul juridic specificat (articolul 194 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), Temeiul juridic al acestor dispoziții ar 
trebui să fie articolul 192 alineatul (2) litera (b) din TFUE, acestea putând astfel să fie 
adoptate doar prin unanimitate în Consiliu.

Amendamentul 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noile instalații de generare a energiei 
termice și electrice și instalațiile 
industriale care produc căldură reziduală 
sunt localizate în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de căldură 
reziduală disponibilă pentru a se îndeplini 
necesitatea existentă sau preconizată de 
încălzire și răcire;

(a) se încearcă localizarea noilor instalații 
de generare a energiei termice și electrice 
și a instalațiilor industriale care produc 
căldură reziduală în situri unde se 
recuperează cantitatea maximă de căldură 
reziduală disponibilă pentru a acoperi 
cererea existentă sau preconizată de 
încălzire și răcire;

Or. fi

Amendamentul 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noile zone rezidențiale sau noile
instalații industriale care consumă căldură 
în cadrul proceselor de producție sunt 
localizate în situri unde o cantitate maximă

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

procent maxim din cererea de energie 
termică este acoperit de căldura reziduală 
disponibilă, astfel cum se prevede în harta 
națională de încălzire și răcire. Pentru a 
asigura corespondența optimă între cererea 
și oferta de servicii de încălzire și răcire, 
amenajarea teritoriului trebuie să 
favorizeze înființarea mai multor instalații 
industriale în aceeași locație;

Or. fi

Amendamentul 383
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 384
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 7 – punctul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Anexa 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fi

Amendamentul 386
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.
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Amendamentul 387
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa 8 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientări privind amplasarea instalațiilor 
de producere a energiei termice și 
electrice și a instalațiilor industriale

Analiza costuri-beneficii

[urmează a fi finalizată]

Or. en

Amendamentul 388
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa 8 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Amplasarea instalațiilor de producere a 
energiei termice și electrice, în 
conformitate cu articolul 10 alineatele (3) 
și (6)

eliminat

În cazul în care există un punct cu cerere 
de energie termică cu capacitatea 
prevăzută în coloana C sau dacă există un 
punct cu cerere potențială de energie 
termică, centrala energetică trebuie 
amplasată la o distanță mai mică decât 
distanța corespunzătoare din coloana A. 
Un punct cu cerere potențială de energie 
termică este definit drept un punct care 
poate fi construit în mod rezonabil, de 
exemplu prin construirea unei rețele de 
încălzire centralizată. De exemplu, dacă 
prin intermediul tehnicilor standard de 
estimare se poate demonstra că există o 
sarcină termică agregată în exces de 15 
MW / km2, aceasta este considerată drept 
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un punct cu cerere de energie termică. 
Suma totală a acestor sarcini în kilometri 
pătrați care pot fi conectate se consideră a 
fi capacitatea cererii de astfel de puncte 
cu cerere de energie termică.
Distanța A este o rută de conducte, nu o 
linie dreaptă, de-a lungul căreia experții 
ingineri care utilizează tehnicile standard 
de estimare, cum ar fi studiul privind 
cantitățile și costurile, consideră că ar fi 
fiabilă construirea unei conducte de apă 
de dimensiune corespunzătoare la un cost 
moderat. Aceasta exclude obstacole cum 
ar fi lanțuri muntoase, zone centrale, 
traversarea dificilă de râuri sau mări etc.
A BC Distanța maximă între 
instalația propusă de producere a energiei 
electrice și punctul cu cerere de energie 
termică Capacitatea electrică a centralei 
energetice Consumul anual estimat al 
punctului cu cerere de energie termică < 
100 km> 1999* MWe > 7500 TJ/an< 65 
km >500> 1875 TJ/an< 15 km > 20 
MW > 50 TJ/an
* Noua instalație va opera în general la
un coeficient de sarcină de 90 %.

Or. en

Amendamentul 389
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa 8 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Amplasarea surselor industriale de 
căldură reziduală menționate la articolul 
10 alineatul (8).

eliminat

ABC Distanța maximă între instalația 
industrială propusă și punctul cu cerere 
de energie termică Capacitate Consumul 
anual estimat al punctului cu cerere de 
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energie termică < 75 km > 75 MW (cu un 
coeficient de sarcină de 60-70% > 1600 
TJ/an) 60 km> 50 MW cu un coeficient de 
sarcină de 60% >1000 TJ/an< 25 km> 50 
MW(> 85% coeficient de sarcină)> 400 
TJ/an< 15 km> 20 MW> 100 TJ/an

Or. en

Amendamentul 390
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 391
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Anexa 9 – litera b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la producția brută de energie 
electrică măsurată în cadrul stației și 
exportată către rețea.

Garanția de origine trebuie să aibă 
dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta 
face referire la producția brută de energie 
electrică.

Or. pl
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Amendamentul 392
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 393
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa 10 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) o listă nenominală a instalațiilor care 
rafinează uleiuri minerale și gaze 
naturale, care indică pentru fiecare în 
parte:

eliminat

– consumul de energie mediu anual al 
instalației (MWth);
– producția de energie medie anuală a 
instalației (conținutul energetic al 
amestecului de combustibili MWth);
– materiile prime medii anuale;
– tipul instalației și tehnologia utilizată în 
cadrul acesteia;
– randamentul nominal (teoretic);



PE475.852v02-00 126/135 AM\882705RO.doc

RO

– data începerii exploatării;
– data ultimei renovări substanțiale;
– numărul orelor de exploatare medii 
anuale;
– randamentul operațional brut mediu 
anual.

Or. it

(Consecința amendamentului la articolul 11.)

Justificare

Propunerea de directivă compară în mod greșit sectorul rafinării cu cel al producției de 
energie electrică, fapt care este total nepotrivit.

Amendamentul 394
János Áder

Propunere de directivă
Anexa 10 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o listă nenominală a instalațiilor care 
rafinează uleiuri minerale și gaze 
naturale, care indică pentru fiecare în 
parte:

eliminat

– consumul de energie mediu anual al 
instalației (MWth);
– producția de energie medie anuală a 
instalației (conținutul energetic al 
amestecului de combustibili MWth);
– materiile prime medii anuale;
– tipul instalației și tehnologia utilizată în 
cadrul acesteia;
– randamentul nominal (teoretic);
– data începerii exploatării;
– data ultimei renovări substanțiale;
– numărul orelor de exploatare medii 
anuale;
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– randamentul operațional brut mediu 
anual.

Or. en

Amendamentul 395
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Tarifele de rețea reflectă cu exactitate 
economiile de energie electrică și de 
costuri în rețele rezultate în urma măsurilor 
de gestionare a cererii și a răspunsului la 
cerere, precum și a generării distribuite, 
inclusiv economiile rezultate în urma 
scăderii prețurilor de livrare sau a 
investițiilor în rețea și a unei exploatări mai 
eficiente a rețelei.

1. Tarifele de rețea ar trebui să reflecte cu 
exactitate economiile de energie electrică și 
de costuri în rețele rezultate în urma 
măsurilor de gestionare a cererii și a 
răspunsului la cerere, precum și a generării 
distribuite, inclusiv economiile rezultate în 
urma scăderii prețurilor de livrare sau a 
investițiilor în rețea și a unei exploatări mai 
eficiente a rețelei.

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 396
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reglementările privind rețelele și tarifele 
permit operatorilor de rețea să ofere
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 

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

sistem pentru măsurile de gestionare a 
răspunsului la cerere, gestionarea cererii și 
generarea distribuită privind piețele 
organizate de energie electrică, cu condiția 
efectuării unei analize cost-eficiență în 
funcție de tipurile de clienți vizați 
(rezidențiali, comerciali și industriali). 
Serviciile de sistem includ:

Or. en

Amendamentul 397
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reglementările privind rețelele și tarifele 
permit operatorilor de rețea să ofere 
servicii de sistem și tarife de sistem pentru 
măsurile de gestionare a răspunsului la 
cerere, gestionarea cererii și generarea 
distribuită privind piețele organizate de 
energie electrică, în special:

Reglementările privind rețelele și tarifele 
ar trebui să permită operatorilor de rețea 
să ofere servicii de sistem și tarife de 
sistem pentru măsurile de gestionare a 
răspunsului la cerere, gestionarea cererii și 
generarea distribuită privind piețele 
organizate de energie electrică, în special:

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 398
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) stocarea energiei. eliminat

Or. en

Justificare

În activitățile statutare ale operatorilor de rețea pot apărea conflicte de interese din servicii 
precum stocarea energiei. Ar trebui să se introducă măsuri speciale pentru a evita 
promovarea activităților de îmbunătățire a eficienței energetice derulate de operatorii de 
rețea (de exemplu, stocarea energiei), care ar putea submina procesul de separare stabilit de 
Directiva 2009/72/CE.

Amendamentul 399
Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 400
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 11 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 401
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii sistemelor de transport și 
distribuție trebuie:

Operatorii sistemelor de transport și 
distribuție ar trebui:

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
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alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 402
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista minimă de elemente care trebuie 
incluse în contractele privind performanța 
energetică încheiate cu sectorul public

Perimetru

Elemente minime: audituri, definirea 
soluțiilor, operațiuni (funcționare și 
întreținere), sensibilizarea utilizatorilor, 
comunicări cu privire la rezultate
Elemente opționale: lucrări, investiții, 
furnizarea de energie primară
Lista minimă de elemente care trebuie 
incluse în contractele privind performanța 
energetică încheiate cu sectorul public

Or. en

Amendamentul 403
Richard Seeber

Propunere de directivă
Anexa 13 – titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista minimă de elemente care trebuie
incluse în contractele privind performanța 
energetică încheiate cu sectorul public

Lista minimă de elemente care ar trebui
incluse în contractele privind performanța
energetică încheiate cu sectorul public

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
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statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 404
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista clară și transparentă a măsurilor 
privind eficiența energetică care urmează 
să fie puse în aplicare

Conținutul și metodologia auditului 
energetic

Lista clară și transparentă a măsurilor 
privind eficiența energetică care urmează 
să fie puse în aplicare

Or. en

Amendamentul 405
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Economiile garantate care urmează să fie 
realizate prin punerea în aplicare a 
măsurilor contractului.

Economiile garantate pe toată durata 
contractului, care urmează să fie realizate 
prin punerea în aplicare a măsurilor 
contractului

Or. en

Amendamentul 406
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata și etapele de referință ale 
contractului, termenii și perioada de 
preaviz.

Nivelul confortului și al calității garantat 
de contract

Durata și etapele de referință ale 
contractului, termenii și perioada de 
preaviz, cu o durată minimă de trei ani.

Or. en

Amendamentul 407
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Afișarea clară și transparentă a 
implicațiilor financiare ale proiectului și 
distribuirea contribuției fiecărei părți la 
economiile monetare realizate (și anume, 
remunerarea furnizorilor de servicii).

Afișarea clară și transparentă a 
implicațiilor financiare ale proiectului și 
distribuirea contribuției fiecărei părți la 
economiile monetare realizate (și anume, 
remunerarea furnizorilor de servicii, 
obligația furnizorului de servicii de a 
acorda o compensație financiară pentru 
întreaga diferență dintre nivelul convenit 
al consumului și consumul real).

Or. en

Amendamentul 408
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Anexa 13 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații detaliate privind obligațiile 
fiecărei părți contractante.

Informații detaliate privind instrumentele 
de raportare și de comunicare;
informații detaliate privind obligațiile 
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fiecărei părți contractante.

Or. en

Amendamentul 409
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 14 – partea 2 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadrul general pentru rapoarte
suplimentare

Cadrul general pentru informații
suplimentare

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 410
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 14 –partea 2- alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 411
Richard Seeber, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa 14 – partea 2- punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. [...] eliminat

Or. en

Justificare

Abordarea generală din directivă trebuie schimbată. Comisia nu a propus obiective 
obligatorii, ci a sugerat o serie de măsuri obligatorii. Acest lucru limitează flexibilitatea 
statelor membre, fără a asigura realizarea obiectivului general de 20 %. Prin urmare, acest 
aspect este modificat în vederea realizării obiectivului, statele membre având libertatea de a 
alege dintre mai multe măsuri fără caracter obligatoriu.


