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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Eficienţa energetică este modalitatea cea mai rentabilă de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi a altor emisii legate de combustibilii fosili. Prin eficienţa energetică depindem 
într-o măsură mai mică de importurile de energie, pentru care UE plăteşte în prezent 
peste 400 de miliarde de euro pe an. Investind în eficienţa energetică, plătim Rusia şi 
statele OPEC mai puţin şi investim în industriile europene. Printre beneficiari s-ar afla 
îndeosebi IMM-urile, de exemplu instalatorii de elemente de clădiri, şi sectorul construcţiilor. 

În anii următori, sunt necesare investiţii majore în infrastructura energetică, de exemplu în 
capacitatea de producţie şi stocare. Acestea vor reprezenta o provocare majoră pentru 
economia noastră. Eficienţa energetică ne poate ajuta să reducem costurile, deoarece energia 
nefolosită nu necesită capacitate de producţie, stocare sau reţele.

O abordare europeană comună privind eficienţa energetică va reduce costurile pentru 
produsele eficiente din punct de vedere energetic şi va spori oportunităţile de afaceri pentru 
industriile implicate. Crearea unei pieţe comune pentru eficienţa energetică este mai mult 
decât utilă. În plus, tratatul de la Lisabona ne obligă să promovăm eficienţa energetică în 
Uniunea Europeană [articolul 194 alineatul (2)]. 

Obiectivul de 20% eficienţă energetică a fost deja stabilit prin decizia unanimă a şefilor de 
stat în 2007. Conform analizei Comisiei, cadrul legal existent şi măsurile actuale ale statelor 
membre vor contribui la realizarea pe jumătate a obiectivului. Realizarea obiectivului este un 
element cheie al Foii de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon până în 2050. De aceea, există o nevoie acută de noi măsuri. Propunerea 
Comisiei se îndreaptă în direcţia potrivită. Bineînţeles, este uşor să critici anumite părţi ale 
propunerii, însă iniţiativa Comisiei de a prezenta o soluţie la problemă trebuie salutată. Nu 
fiindcă lucrurile sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă nu avem curaj ele sunt grele 
(Seneca). Cei ce critică propunerea Comisiei ar trebui să prezinte fără întârziere 
propuneri alternative în vederea realizării obiectivului.

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

1. Consolidarea abordării în două etape

Raportorul pentru aviz nu prezintă obiective obligatorii, în pofida faptului că Parlamentul 
European s-a exprimat în mod repetat în favoarea acestora în trecut. Recomandarea sa este 
acceptarea abordării în două etape a Comisiei şi consolidarea sa. Pentru a evita ca obiectivele 
orientative naţionale să fie nejustificat de reduse, ar trebui stabilită o metodologie europeană. 
Metodologia propusă se bazează pe modelul PRIMES al Comisiei din 2007. Acest model
ţine seama de situaţia diferită din statele membre, de exemplu faptul că ţările din Europa 
Centrală şi de Est trebuie să ajungă la acelaşi nivel de dezvoltare, fiind necesară creşterea 
economică. De exemplu, obiectivul absolut privind reducerea emisiilor pentru Polonia 
comparat cu 2007 este doar de - 5, 5%. Pentru unele dintre statele membre, modelul 
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generează o sarcină imposibilă (Malta), iar pentru altele obiective nejustificat de reduse 
(Letonia). De aceea, ar trebui stabilit un coeficient de corecţie în funcţie de situaţia 
economică a ţării. Trebuie să se ţină seama de faptul că obiectivul UE este doar 20% în 
comparaţie cu situaţia normală; obiectivul absolut privind reducerea emisiilor pentru UE-27 
comparat cu 2009 este doar de 7,7%. Prin urmare, obiectivul nu este deloc mult prea 
ambiţios, ci foarte realist. Realizarea obiectivului UE de reducere cu 368, 4 Mtep este esenţial 
pentru credibilitatea UE şi realizarea celor mai importante obiective din Foaia de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. 

Statele membre trebuie să prezinte planuri naţionale de acţiune. Este important ca 
aceste planuri să nu conţină doar cuvinte frumoase. De aceea, Comisia trebuie să aibă 
dreptul de a le evalua şi modifica. Ar trebui incluse în planurile de acţiune naţionale măsuri 
de evitare a relocării emisiilor de dioxid de carbon. 

2. Creşterea importanţei stimulentelor

Dacă este pusă în aplicare corect, propunerea Comisiei include numeroase stimulente, de 
exemplu, prin intermediul sistemului de sprijinire a economiilor de energie. Ar trebui să fie 
mult mai evident faptul că modalitatea principală de a realiza eficienţa energetică nu o 
reprezintă reglementarea fiecărui cetăţean în parte şi a IMM-urilor, ci aplicarea de stimulente. 
Sunt necesare clarificări în acest sens şi pentru a evita situaţia în care stimulentele la nivel 
naţional sunt percepute ca ajutor de stat ilegal. 

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

Una dintre cele mai mari probleme este faptul că, adesea, sprijinul financiar pentru măsurile 
în vederea eficienţei energetice nu este nici durabil, nici previzibil. Uneori, actorii de pe
piaţă nu au acces la programul respectiv în ianuarie, deoarece bugetul nu este aprobat, iar în 
septembrie linia bugetară este deja expirată. Aceasta constituie o sursă de frustrare pentru toţi 
partenerii şi reprezintă un obstacol pentru investiţiile pe termen lung în domeniu. În 
consecinţă, Comisia propune, în mod îndreptățit, un sistem privind obligația de a economisi 
energie care să garanteze un flux permanent al capitalului. Multe dintre ţările UE, cum 
ar fi Italia, Franţa, Polonia, Regatul Unit, Danemarca, Irlanda şi regiunea Flandra, au 
introdus cu succes sisteme asemănătoare. De asemenea, multe state din SUA utilizează acest 
sistem. Menționarea noțiunii de obligaţie la articolul 6 este problematică. Trebuie clarificat 
faptul că obligaţia este impusă doar companiei de distribuţie a energiei. IMM-urile şi 
cetăţeanul de rând vor beneficia de stimulente. Prin urmare, raportorul pentru aviz sugerează 
ca numele să fie schimbat în sistemul de sprijinire a economiilor de energie. 

Articolul 6 alineatul (9) prevede o clauză prin care statele membre pot alege să nu utilizeze 
această opţiune. Pentru a se asigura că nu este vorba de o lacună, trebuie garantat faptul că 
statele membre care aleg să nu utilizeze această opţiune garantează acelaşi sprijin permanent 
şi previzibil pentru eficienţa energetică precum sistemul de sprijinire a economiilor de energie 
elaborat de Comisie.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La stabilirea obiectivelor naţionale în 
materie de eficienţă energetică, statele 
membre respectă metodologia stabilită la 
anexa Ia.

Or. en

Justificare
Abordarea în două etape se poate dovedi eficientă doar dacă se precizează în directivă o 
metodologie europeană privind stabilirea obiectivelor orientative naţionale. În caz contrar, 
statele membre tind să împovăreze statul vecin lor, iar obiectivul UE de 20% nu va fi realizat. 
Există sugestii pentru găsirea unei alte abordări, bazate într-o mai mare măsură pe 
productivitatea energiei, şi anume pe raportul între consumul de energie și producţia 
economică. Trebuie avut în vedere dacă, la stabilirea obiectivelor naţionale sau a 
eventualelor obiective sectoriale, această abordare poate fi inclusă fără a periclita obiectivul 
general al UE.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2013, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum până în 2020, luând în considerare 
seria de obiective naţionale prevăzute la 
alineatul (1) şi evaluarea menţionată la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. en
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Justificare
Trebuie accelerat procesul de evaluare a obiectivelor orientative naţionale. În caz contrar, 
actuala Comisie nu poate trage concluziile necesare în cazul în care eforturile naţionale nu 
produc rezultatul de 20%. Nu este necesară o evaluare completă a punerii în aplicare a 
întregii directive, deoarece această parte face referire doar la obiectivele naţionale. 

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre creează un mecanism 
naţional de partajare a eforturilor în 
vederea realizării obiectivului de 3% 
aplicabil clădirilor publice. La crearea 
mecanismului de partajare a eforturilor, 
statele membre ţin seama de resursele 
financiare ale autorităţilor regionale şi 
locale şi de posibilităţile de renovare a 
acestor clădiri. Statele membre sprijină 
organismele publice regionale şi locale, 
de exemplu prin îmbunătăţirea accesului 
la instrumentele de contracting și 
intracting.

Or. en

Justificare

Obiectivul de 3% pentru clădiri publice nu se aplică doar în cazul clădirilor aflate în 
proprietatea statului, ci şi la nivel regional şi local. Aceasta se poate dovedi a fi o provocare 
insurmontabilă, de exemplu pentru municipalităţi; de aceea, statele membre care au fost de 
acord cu acest obiectiv la summitul european din primăvara lui 2011 trebuie să-şi asume 
responsabilitatea şi să ajute municipalităţile să-şi realizeze obiectivul. 
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Obiective orientative pe termen lung

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

Or. en

Justificare

2020 se apropie cu paşi repezi. Operatorii economici au nevoie de siguranţă pentru planurile 
pe termen lung. Pentru a realiza obiectivul de reducere a CO2 cu 80-95 %, sunt importante 
creşterea cotei energiilor regenerabile în mixul energetic şi îmbunătăţirea în continuare a 
eficienţei energetice.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme de obligaţii în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică

Sistemul de sprijinire a economiilor de 
energie
(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va atrage 
după sine modificările corespunzătoare în 
întregul text.)

Or. en

Justificare
Sistemul privind obligația de a economisi energie reprezintă un element- cheie în propunerea 
Comisiei. Sisteme similare celui propus de Comisia Europeană au fost introduse în multe 
state europene şi din SUA. Sistemul impune o obligaţie distribuitorilor de energie sau, dacă 
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statele membre optează pentru soluţia de la articolul 6 alineatul (9), statului sau unei părţi 
terţe. Cetăţeanul de rând şi majoritatea actorilor economici vor beneficia de stimulente 
pentru eficienţa energetică. De aceea sistemul nu ar trebui să se numească sistemul privind 
obligația de a economisi energie, ci sistemul de sprijinire a economiilor de energie. Dacă este 
adoptat, prezentul amendament se aplică întregului text. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie şi societăţile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, şi anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puţin 
decât echivalentul a 200 GWh de energie 
pe an, au mai puţin de 50 angajaţi sau a 
căror cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanţului anual nu depăşeşte 8 000 000 
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare pentru 
aceste praguri.

Or. en

Justificare
Propunerea Comisiei ar putea crea o sarcină birocratică insuportabilă pentru IMM-uri. De 
aceea, valorile-limită trebuie mărite. Valorile-limită respective sunt mai apropiate de 
schemele existente în statele membre. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ca alternativă la alineatul 1, statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a atinge economii de energie în 

(9) Ca alternativă la alineatul 1, statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a atinge economii suplimentare de 
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rândul consumatorilor finali. Valoarea 
anuală a economiilor de energie realizate 
prin această abordare trebuie să fie 
echivalentă cu valoarea economiilor de 
energie prevăzute la alineatul 1.

energie în rândul consumatorilor finali. 
Valoarea anuală a economiilor 
suplimentare de energie realizate prin 
această abordare trebuie să fie echivalentă 
cu valoarea economiilor de energie 
prevăzute la alineatul 1.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Trebuie să se garanteze că alternativa la sistemul de sprijinire a economiilor de energie nu 
creează o lacună. Aceasta ar trebui să genereze economii suplimentare de energie şi trebuie 
să ofere acelaşi nivel de stabilitate stimulentelor financiare ca și sistemele de sprijinire a 
economiilor de energie. Marele avantaj al sistemelor de sprijinire a economiilor de energie 
este că, în fiecare an, un flux de capital permanent va fi disponibil pentru a sprijini investiţiile 
în eficienţa energetică. Toate alternativele trebuie să genereze acelaşi rezultat.
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Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre oferă întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, 
gospodăriilor, stimulente şi sprijin 
financiar, cum ar fi reduceri de impozite 
sau subvenţii, pentru a acoperi total sau 
parţial costurile unui audit al energiei, 
pentru a pune în aplicare sisteme de 
gestionare a energiei, pentru a efectua 
evaluări ale costurilor ciclului de viaţă al 
instalaţiilor utilizatoare de energie şi 
pentru a pune în aplicare recomandările 
unui audit al energiei sau pentru a-şi 
reduce dependenţa de energie.

Or. en

Justificare
Ar trebui să se acorde mai multă importanţă principiului stimulentelor. Comisia, şi nu statul 
membru care vrea să ofere stimulente, ar trebui să aibă obligația să facă dovada necesităţii 
stimulentelor, în cazul în care sunt considerate ajutoare de stat nejustificate. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Informare şi formare

(1) Statele membre se asigură că 
informaţiile privind mecanismele de 
eficiență energetică disponibile şi cadrul 
financiar şi cel juridic sunt transparente 
şi sunt diseminate la scară largă, în mod 
activ, tuturor actorilor relevanţi de pe 
piaţă, inclusiv consumatorilor, 
constructorilor, arhitecţilor, inginerilor, 
auditorilor de mediu şi instalatorilor de 
elemente de clădiri, astfel cum prevede 
Directiva 2010/31/UE. Statele membre se 
asigură că băncile şi alte instituţii 
financiare sunt informate cu privire la 
posibilităţile de a participa la finanţarea 
măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice, inclusiv prin crearea unor 
parteneriate de tip public/privat.
(2) Statele membre stabilesc condiţii şi 
stimulente corespunzătoare pentru 
operatorii de pe piaţă pentru ca aceştia să 
ofere consumatorilor de energie mai 
multe informaţii şi sfaturi personalizate 
cu privire la eficienţa energetică.
(3) Statele membre, cu participarea 



PA\880458RO.doc 13/18 PE472.304v02-00

RO

părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor 
locale şi regionale, organizează programe 
de informare, sensibilizare şi formare 
adecvate pentru a informa cetăţenii cu 
privire la avantajele şi aspectele practice 
ale măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice.
(4) Comisia asigură schimbul şi 
diseminarea la scară largă a informațiilor 
referitoare la cele mai bune practici 
privind economia de energie în statele 
membre.

Or. en

Justificare
Informaţiile şi formarea sunt esenţiale pentru eficienţa energetică. Statele membre nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a nu-şi asuma responsabilitatea în acest domeniu. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 14 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) trebuie eliminate barierele de 
reglementare, precum şi cele de altă 
natură, apărute în calea utilizării 
contractelor privind performanţa 
energetică şi a altor acorduri sau servicii 
de finanţare din partea terţilor pentru 
economiile de energie;

Or. en

Justificare
Contractele şi alte acorduri de finanţare din partea terţilor reprezintă un instrument 
important pentru generarea resurselor financiare necesare. Partea terţă îşi asumă 
responsabilitatea pentru investiţia necesară, inclusiv riscurile, şi beneficiază parţial de 
economii. Obstacolele în calea acestui instrument de finanţare inovativ trebuie eliminate. 
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Fonduri şi mecanisme de finanţare

(1) Fără a aduce atingere articolelor 107 
şi 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, statele membre pot 
crea un fond sau mai multe fonduri 
pentru subvenţionarea furnizării 
programelor şi măsurilor de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice şi pentru 
promovarea dezvoltării unei pieţe pentru 
măsurile de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice. Astfel de măsuri pot include 
promovarea auditurilor privind energia şi 
a instrumentelor financiare dedicate 
economiilor de energie. Fondul poate 
include, printre alte resurse, venituri 
generate de licitaţiile efectuate în cadrul 
schemei de comercializare a certificatelor 
de emisii.
(2) În cazul în care fondurile 
subvenționează furnizarea măsurilor de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice, 
accesul la fonduri este condiţionat de 
realizarea concretă a economiilor de 
energie sau a unor îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică. Realizarea 
acestora trebuie dovedită în mod 
corespunzător, şi anume prin certificate 
de randament energetic, în cazul 
clădirilor, sau etichete energetice, în cazul 
produselor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 30 aprilie 2014, iar ulterior la 
fiecare trei ani după această dată, statele 
membre prezintă rapoarte suplimentare 
care conţin informaţii privind politicile 
naţionale de eficienţă energetică, planurile 
de acţiune, programele şi măsurile puse în 
aplicare sau planificate la nivel naţional, 
regional şi local pentru a îmbunătăţi 
eficienţa energetică în vederea atingerii 
obiectivelor naţionale în materie de 
eficienţă 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 şi 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menţionate în 
anexa XIV punctul 1.

(2) Până la cel târziu 31 decembrie 2013, 
statele membre prezintă Comisiei planurile 
de acţiune la nivel naţional, descriind cum 
intenţionează statele membre să realizeze 
obiectivele naţionale în materie de eficienţă 
energetică prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) Comisia evaluează planurile respective 
şi le poate refuza sau propune 
modificarea lor. La fiecare doi ani, statele 
membre prezintă Comisiei un raport 
privind punerea în aplicare a planurilor 
naţionale de acţiune în domeniul 
eficienţei energetice. Rapoartele respective 
vor fi completate cu estimări actualizate 
privind consumul global de energie 
primară preconizat pentru 2020, precum şi 
nivelurile estimate ale consumului de 
energie primară în sectoarele menţionate în 
anexa XIV punctul 1.

Comisia furnizează, până la 1 ianuarie 
2014, un model orientativ pentru rapoartele 
suplimentare. Acest model se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menţionată la articolul 20 (2). În orice caz, 
rapoartele suplimentare includ informaţiile 
prevăzute în anexa XIV.

Comisia furnizează, până la 30 septembrie 
2013, un model orientativ pentru rapoartele 
suplimentare. Acest model se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menţionată la articolul 20 (2). În orice caz, 
rapoartele suplimentare includ informaţiile 
prevăzute în anexa XIV. La elaborarea 
planurilor naţionale în domeniul 
eficienţei energetice, statele membre ţin 
seama de măsurile rentabile în domeniul 
eficienţei energetice şi de riscul de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon. 

Or. en

Justificare

Abordarea în două etape se poate dovedi eficientă numai în cazul în care statele membre 
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oferă Comisiei informaţii privind modalitatea în care intenţionează să realizeze obiectivele 
orientative naţionale. Comisia poate modifica propunerile care nu sunt suficient de 
ambiţioase. Pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon, este necesară abordarea 
măsurilor rentabile. În caz contrar, statele membre tind să împovăreze industria mare 
consumatoare de energie şi să nu abordeze măsuri ce ţin de responsabilitatea lor, de 
exemplu, stimulentele pentru sectorul privat al construcţiilor. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Până la 30 iunie 2013, Comisia 
înaintează Parlamentului European şi 
Consiliului evaluarea prevăzută la articolul 
3 alineatul (2), urmată, la 30 septembrie 
2013, de o propunere legislativă care 
stabileşte obiective naţionale obligatorii, în 
cazul în care evaluarea demonstrează că 
mai mult de 1% din obiectivul Uniunii nu 
este realizat.

Or. en

Justificare
Trebuie clarificată situaţia în care se aplică cea de-a doua etapă din cadrul abordării în 
două etape.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia
Calcularea metodologiei pentru 
obiectivele naţionale în materie de 
eficienţă energetică.
La stabilirea obiectivelor naţionale în 
materie de eficienţă energetică, statele 
membre respectă metodologia stabilită 
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mai jos. Nivelul de referinţă pentru 
previziunile în ceea ce priveşte consumul 
de energie primară pentru 2020 este 
modelul PRIMES 2007. 
Metodologie:
Scenariul de referinţă PRIMES 2007 
pentru 2020 în Mtep – economii de 20% 
Pot fi aplicaţi următorii coeficienţi de 
corecţie: obiectivele de reducere în 
termeni absoluţi comparativ cu nivelul 
consumului primar de energie din 2007:
- nu depăşesc 8% pentru grupul de nouă 
ţări UE cu cel mai mic venit real pe 
gospodărie pe cap de locuitor (L91),
- nu depăşesc 12% pentru grupul de nouă 
ţări UE eligibile pentru Fondul de 
coeziune (C15),
- nu depăşesc 20% pentru orice ţară,
- nu se află sub pragul de 8% pentru orice 
ţară care nu este eligibilă pentru Fondul 
de coeziune (EU-27 minus C152),
- sunt egale cu cel puțin 5% pentru orice 
ţară care nu este eligibilă pentru Fondul 
de coeziune (C15),
- nu reprezintă o creştere absolută a 
consumului de energie cu mai mult de 
5%.
__________________
1 Printre ţările L9 se află Bulgaria, 
România, Letonia, Polonia, Estonia, 
Ungaria, Lituania, Slovacia şi Republica 
Cehă – a se vedea statisticile Eurostat, 
Statistici pe scurt, 16/2011.
2 Ţările C15: ţările L9 şi Slovenia, 
Portugalia, Malta, Grecia, Cipru şi 
Spania.

Or. en

Justificare

La stabilirea obiectivelor orientative naţionale, trebuie să se ţină seama şi de situaţia 
normală. Un stat membru cu un standard de viaţă scăzut şi o creştere economică ridicată 
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trebuie să beneficieze de un obiectiv mai puţin ambiţios, deoarece, de exemplu, dorinţa 
persoanelor de a locui în propriul apartament trebuie respectată. Modelul PRIMES al 
Comisiei Europene ţine seama de acest aspect. Pe de altă parte, modelul PRIMES lasă loc 
unor exagerări în cazul unui număr restrâns de ţări. De aceea, ar trebui stabilit un coeficient 
de corecţie în funcţie de situaţia economică a ţării.


