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Amendamentul 120
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge propunerea 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 121
Herbert Reul

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 4

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere avizul motivat prezentat, 
în cadrul Protocolului (nr. 2) privind 
aplicarea principiilor subsidiarității şi 
proporționalității, de către [denumirea 
(denumirile) camerei (camerelor) 
parlamentare], în care se afirmă că 
proiectul de act legislativ nu respectă
principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul motivat prezentat, 
în cadrul Protocolului (nr. 2) privind 
aplicarea principiilor subsidiarității şi 
proporționalității, de către [denumirea 
(denumirile) camerei (camerelor) 
parlamentare], în care se exprimă îndoieli 
considerabile față de compatibilitatea 
actului legislativ cu principiul 
subsidiarității,

Or. de

Justificare

Trebuie să se țină seama de avizele motivate ale parlamentelor naționale, iar acest fapt ar 
trebui, de asemenea, semnalat.

Amendamentul 122
Herbert Reul
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Propunere de directivă
Referirea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– după transmiterea proiectului de act 
legislativ către parlamentele naționale,

– după transmiterea proiectului de act 
legislativ către parlamentele naționale şi 
ținând seama de preocupările uneori  
grave exprimate în avizele motivate, 
referitoare la respectarea principiilor 
proporționalității şi subsidiarității,

Or. de

Amendamentul 123
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Uniunea se confruntă cu mari provocări 
cauzate, nu în ultimul rând, de 
scepticismul ridicat în ceea ce priveşte 
gazele de şist, de refuzul de a importa 
produse petroliere obținute din nisipuri 
bituminoase şi de renunțarea la utilizarea 
cărbunelui indigen şi de dependența 
crescândă rezultată astfel față de 
importurile de energie din țări terțe 
nesigure şi ca urmare a împuținării 
resurselor energetice. Eficiența energetică 
reprezintă una dintre modalitățile 
importante prin care pot fi abordate 
provocările în cauză, deoarece poate 
permite decuplarea creşterii economice de 
creşterea cererii de energie. Trecerea la o 
economie mai eficientă din punct de vedere 
energetic ar trebui, de asemenea, să 
accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare 
în plan tehnologic, fără a-i favoriza pe 
unii producători sau furnizori, şi să 
îmbunătățească competitivitatea industriei 
în Uniune, favorizând creşterea economică 
şi crearea de locuri de muncă de înaltă 
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anumite sectoare care au legătură cu 
eficiența energetică.

calitate în anumite sectoare care au 
legătură cu eficiența energetică.

Or. de

Amendamentul 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 126
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Realizarea acestor obiective trebuie 
să țină seama de competitivitatea 
internațională a Uniunii. Eficiența 
punerii în aplicare reprezintă o necesitate 
absolută. sarcinile birocratice pentru 
organismele publice şi economia privată 
trebuie limitate la minimum. Costurile 
trebuie să rămână permanent suportabile, 
mai ales în perioadele dificile pentru 
bugetul public. Trebuie prevenită 
diminuarea sectorului industrial al 
Uniunii, dacă este necesar prin taxarea 
importurilor din statele terțe ale căror 
întreprinderi se supun unor cerințe 
neadecvate privind economia de energie şi 
eficiența energetică. Cerințele prezentei 
directive nu trebuie să ducă la o 
amplificare a sărăciei energetice a 
populației Uniunii.

Or. de

Justificare

Obiectivele vizate de prezenta directivă pot fi în cele din urmă îndeplinite doar dacă se 
menține competitivitatea internațională a UE, iar costurile inițiale, chiar şi cele birocratice, 
pentru state, economie şi cetățeni rămân accesibile.

Amendamentul 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 



PE475.873v01-00 8/105 AM\882686RO.doc

RO

reducere cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

reducere cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020 sau cu o îmbunătățire a 
consumului de energie al Uniunii de până 
la 104 tone echivalent petrol pe milion de 
euro din produsul intern brut, conform 
prețurilor din 2005. Prezenta directivă 
reprezintă, alături de o serie de măsuri 
legislative existente (cum ar fi sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile, Directiva privind 
proiectarea ecologică etc.), un instrument 
important pentru atingerea obiectivului.

Or. en

Amendamentul 128
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. O
reducere a consumului european de energie 
primară de 20% până în 2020 echivalează 
cu o reducere absolută a consumului de 
energie primară de 368 Mtep până în 2020 
sau cu o intensitate energetică ce trebuie 
atinsă de 104 tep pentru fiecare milion de 
euro din PIB, care, la rândul ei, ar 
echivala cu o creştere de 37 % a eficienței 
energetice.
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Or. de

Amendamentul 129
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii cu 20%, în 
vederea îndeplinirii obiectivului maxim 
european de reducere a consumului de 
energie primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
poate însemna o reducere a consumului 
european de energie primară, în medie 
pentru întreaga Uniune, de 368 Mtep până 
în 2020, însă trebuie luate în considerare 
şi diferențele în ceea ce priveşte consumul 
specific de energie în statele membre; 
este, de asemenea, important să se țină 
seama de diversificarea mixului energetic 
în statele membre.

Or. pl

Justificare

Necesitatea reducerii consumului de energie în UE cu 20 % nu poate să însemne o reducere 
proporțională cu 20 % în toate statele membre, în unele țări aceasta poate fi mai mare, iar în 
altele mai mică.

Amendamentul 130
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului (2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
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European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.1

European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii, lucru care, împreună cu alte 
măsuri (printre care STE, creşterea 
gradului de utilizare a energiilor 
regenerabile, proiectarea ecologică), 
intenționează atingerea obiectivului 
european de reducere cu 20% a consumului 
de energie primară până în 2020 în raport 
cu previziunile pentru anul respectiv. 
Aceasta echivalează cu o reducere a 
consumului european de energie primară 
de 368 Mtep până în 2020. Acest obiectiv 
ar trebui ajustat în conformitate cu 
evoluțiile economice.1

______________ _____________
Previziunile din 2007 au indicat un consum 
de energie primară de 1842 Mtep până în 
2020. Rezultă o reducere de 20% 
echivalentă cu 1474 Mtep până în 2020, şi 
anume o reducere de 368 Mtep în raport cu 
previziunile.

Previziunile din 2007 au indicat un consum 
de energie primară de 1842 Mtep până în 
2020. Rezultă o reducere de 20% 
echivalentă cu 1474 Mtep până în 2020, şi 
anume o reducere de 368 Mtep în raport cu 
previziunile. Aceasta ar corespunde unui 
obiectiv de intensitate energetică de 104
Mtep energie primară/milion de euro.

Or. de

Amendamentul 131
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Chiar 
dacă Consiliul sa decis să nu adopte un 
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european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

obiectiv absolut şi obligatoriu, aceasta ar 
echivala cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

Or. de

Amendamentul 132
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020.

(2) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 8 şi 9 martie 2007 au 
subliniat necesitatea de a spori eficiența 
energetică în cadrul Uniunii în vederea 
îndeplinirii obiectivului european de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 în raport cu 
previziunile pentru anul respectiv. Aceasta 
echivalează cu o reducere a consumului 
european de energie primară de 368 Mtep 
până în 2020 şi cu un consum total de 
energie primară în Uniune de 1 474 Mtep 
în 2020.

Or. en

Amendamentul 133
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru calcularea economiilor în 
ceea ce priveşte eficiența energetică, se 
remarcă faptul că obiectivul de 20 % al 
UE, preconizat a fi egal cu economii de 
energie de 368 de milioane de tone 
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echivalent petrol, ar putea fi, de 
asemenea, exprimat ca intensitate 
energetică de 104 tep pe milion de euro 
din PIB (valoarea în euro în 2005) 
în 2020. Acest lucru ar putea fi defalcat 
după cum urmează: 139 tep consumate în 
industrie per valoarea adăugată de 
industrie exprimată în milioane de euro 
în 2020 (comparativ cu 160 în 2009) şi 
269 Mtep economii de energie în celelalte 
sectoare.

Or. en

Justificare

Informații furnizate de Comisia Europeană.

Amendamentul 134
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere că acest fapt 
corespunde unei creşteri a eficienței 
productivității energetice de 37 % în 
comparație cu anul 2005.

Or. de

Amendamentul 135
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 17 iunie 2010 au confirmat 
că obiectivul de eficiență energetică este 

(3) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 17 iunie 2010 au confirmat 
că obiectivul de eficiență energetică este 
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unul dintre obiectivele esențiale ale noii 
strategii europene pentru crearea de locuri 
de muncă şi pentru creşterea inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii (Strategia 
Europa 2020). În cadrul acestui proces şi 
pentru a pune în aplicare acest obiectiv la 
nivel național, statele membre au obligația 
să-şi stabilească obiectivele naționale în 
strâns dialog cu Comisia şi să indice, în 
programelor lor naționale de reformă, 
modalitatea prin care intenționează să 
realizeze obiectivele în cauză.

unul dintre obiectivele esențiale ale noii 
strategii europene pentru crearea de locuri 
de muncă şi pentru creşterea inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii (Strategia 
Europa 2020). În cadrul acestui proces şi 
pentru a pune în aplicare acest obiectiv la 
nivel național, statele membre au obligația 
să-şi stabilească obiectivele naționale în 
strâns dialog cu Comisia şi să indice, în 
programelor lor naționale de reformă, 
modalitatea prin care intenționează să 
realizeze obiectivele în cauză. Comisia 
trebuie să se asigure că, în cadrul 
realizării obiectivelor, se vor reduce 
disparitățile dintre nivelurile eficienței 
energetice între statele membre ale UE şi 
nu se va ajunge la situația în care unele 
state membre acționează independent, 
determinând o acutizare a diferențelor în 
interiorul UE.

Or. de

Amendamentul 136
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 17 iunie 2010 au confirmat 
că obiectivul de eficiență energetică este 
unul dintre obiectivele esențiale ale noii 
strategii europene pentru crearea de locuri 
de muncă şi pentru creşterea inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii (Strategia 
Europa 2020). În cadrul acestui proces şi 
pentru a pune în aplicare acest obiectiv la 
nivel național, statele membre au obligația 
să-şi stabilească obiectivele naționale în 
strâns dialog cu Comisia şi să indice, în 
programelor lor naționale de reformă, 
modalitatea prin care intenționează să 

(3) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 17 iunie 2010 au confirmat 
că obiectivul de eficiență energetică reală
raportată la indicatorii individuali, de 
exemplu, per capita, este unul dintre 
obiectivele esențiale ale noii strategii 
europene pentru crearea de locuri de 
muncă şi pentru creşterea economică
inteligentă, durabilă bazată pe inovare şi 
favorabilă incluziunii (Strategia Europa 
2020). În cadrul acestui proces şi pentru a 
pune în aplicare acest obiectiv la nivel 
național, statele membre au obligația să-şi 
stabilească obiectivele naționale sectoriale 
în strâns dialog cu Comisia şi să indice, în 
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realizeze obiectivele în cauză. programelor lor naționale de reformă, 
modalitatea prin care intenționează să 
realizeze obiectivele în cauză.

Or. pl

Justificare

Creşterea durabilă a eficienței poate fi doar un rezultat al implementării tehnologiilor 
inovatoare, ci nu a limitării mecanice a consumului de energie.

Amendamentul 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Obiectivele privind eficiența 
energetică pot fi cel mai bine atinse prin 
implicarea unui număr cât mai mare de 
părți, atât publice, cât şi private. Acest 
lucru va produce un efect de pârghie 
important, va crea locuri de muncă şi va 
contribui la o creştere economică mai 
ecologică pe parcursul creării unei 
Europe competitive şi durabile.

Or. en

Amendamentul 138
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Energie 2020” plasează eficiența 
energetică la baza strategiei energetice a 
UE pentru 2020 şi subliniază necesitatea 
unei noi strategii în materie de eficiență 

(4) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Energie 2020” menționează eficiența 
energetică printre prioritățile strategiei 
energetice a UE pentru 2020 şi subliniază 
necesitatea unei noi strategii în materie de 
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energetică care să permită tuturor statelor 
membre să decupleze consumul energetic 
de creşterea economică.

eficiență energetică care să permită tuturor 
statelor membre să decupleze consumul 
energetic de creşterea economică.

Or. de

Amendamentul 139
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 
privind reexaminarea planului de acțiune 
pentru eficiență energetică, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei să includă în 
planul revizuit de acțiune pentru eficiență 
energetică măsuri menite să reducă 
decalajul presupus pentru a atinge 
obiectivul global al UE în materie de 
eficiență energetică în 2020. Datele şi 
cunoştințele mai recente dovedesc faptul 
că decalajul este considerabil mai mic 
față de cât se presupunea încă la mijlocul 
anului 2011.

Or. de

Amendamentul 140
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 
privind reexaminarea planului de acțiune 
pentru eficiență energetică, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei să includă în 
planul revizuit de acțiune pentru eficiență 
energetică măsuri menite să reducă 

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

decalajul pentru a atinge obiectivul global 
al UE în materie de eficiență energetică în 
2020; acest decalaj este în prezent de 
aproximativ 204 Mtep din cele 368 Mtep 
propuse.

Or. de

Amendamentul 141
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 142
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020 este „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, adoptată de către Comisie la 26 
ianuarie 2011. Aceasta identifică eficiența 
energetică drept un element esențial în 
asigurarea durabilității consumului de 

(6) Una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020 este „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, adoptată de către Comisie la 26 
ianuarie 2011. Aceasta identifică eficiența 
energetică drept un element esențial în 
asigurarea durabilității consumului de 
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energie. energie cât şi pentru protejarea 
competitivității UE.

Or. ro

Amendamentul 143
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020 este „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, adoptată de către Comisie la 26 
ianuarie 2011. Aceasta identifică eficiența 
energetică drept un element esențial în 
asigurarea durabilității consumului de 
energie.

(6) Una dintre inițiativele emblematice ale 
Strategiei Europa 2020 este „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”, adoptată de către Comisie la 26 
ianuarie 2011. Aceasta identifică eficiența 
energetică drept un element esențial în 
asigurarea durabilității consumului de 
energie şi alte resurse.

Or. de

Amendamentul 144
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 4 februarie 2011 au 
recunoscut că obiectivul UE în materie de 
eficiență energetică nu se află pe calea cea 
bună şi că se impune o acțiune fermă care 
să valorifice potențialul semnificativ pentru 
economii mai mari de energie în ceea ce 
priveşte clădirile, transportul, produsele şi 
procesele.

(7) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 4 februarie 2011 au 
recunoscut că obiectivul UE în materie de 
eficiență energetică nu se află pe calea cea 
bună şi că se impune o acțiune fermă care 
să valorifice potențialul semnificativ pentru 
economii mai mari de energie în ceea ce 
priveşte clădirile şi transportul, folosind
mai eficient resursele din sector prin 
utilizarea unor produse şi procese
tehnologice cu un consum redus de 
energie prin creşterea eficienței utilizării 
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resurselor în aceste sectoare, precum şi 
prin procese eficiente de conversie a 
energiei.

Or. pl

Justificare

Creşterea durabilă a eficienței poate fi doar un rezultat al implementării tehnologiilor 
inovatoare, ci nu al limitării mecanice a consumului de energie.

Amendamentul 145
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 4 februarie 2011 au 
recunoscut că obiectivul UE în materie de 
eficiență energetică nu se află pe calea cea 
bună şi că se impune o acțiune fermă care 
să valorifice potențialul semnificativ pentru 
economii mai mari de energie în ceea ce
priveşte clădirile, transportul, produsele şi 
procesele.

(7) Concluziile Preşedinției Consiliului 
European din 4 februarie 2011 au 
recunoscut că obiectivul UE în materie de 
eficiență energetică nu se află pe calea cea 
bună şi că se impune o acțiune fermă care 
să valorifice potențialul semnificativ pentru 
a obține o mai mare eficiență energetică
în ceea ce priveşte clădirile, transportul, 
produsele şi procesele.

(Acest amendament se aplică întregului 
text în ceea ce priveşte „economiile de 
energie”. Adoptarea acestui amendament 
va necesita modificări corespunzătoare în 
întreg textul.)

Or. en

Amendamentul 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat 
Planul 2011 pentru eficiență energetică1. 
Acesta a confirmat că Uniunea nu îşi poate 
îndeplini obiectivul privind eficiența 
energetică. Pentru a remedia acest aspect, 
Comisia a elaborat o serie de politici şi 
măsuri în ceea ce priveşte eficiența 
energetică care reglementează întregul lanț
energetic, inclusiv generarea, transportul şi 
distribuția energiei; rolul principal al 
sectorului public în ceea ce priveşte 
eficiența energetică; clădirile şi aparatele; 
industria şi necesitatea de a autoriza 
consumatorii finali să-şi gestioneze 
propriul consum de energie. Eficiența 
energetică în sectorul transportului a fost 
analizată în paralel în Cartea albă privind 
transporturile, adoptată la 28 martie 
20112. În particular, inițiativa 26 din 
cartea albă solicită standarde 
corespunzătoare pentru emisiile de CO2 
produse de vehiculele din toate formele de 
transport care să fie completate, după caz, 
de cerințe privind randamentul energetic 
pentru a aborda toate tipurile de sisteme 
de propulsie.

(8) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat 
Planul 2011 pentru eficiență energetică. 
Acesta a confirmat că Uniunea nu îşi poate
îndeplini obiectivul privind eficiența 
energetică. Pentru a remedia acest aspect, 
Comisia a elaborat o serie de politici şi 
măsuri în ceea ce priveşte eficiența 
energetică care reglementează întregul lanț
energetic, inclusiv generarea, transportul şi 
distribuția energiei; rolul principal al 
sectorului public în ceea ce priveşte 
eficiența energetică; clădirile şi aparatele; 
industria şi necesitatea de a autoriza 
consumatorii finali să-şi gestioneze 
propriul consum de energie. Conform 
Planului, în 2013, Comisia va prezenta o 
evaluare a rezultatelor obținute şi a 
capacității programelor de a îndeplini 
împreună obiectivul european de 20 %, 
iar Comisia va propune obiective 
naționale obligatorii din punct de vedere 
juridic pentru 2020, în cazul în care 
revizuirea arată că obiectivul global al UE 
probabil nu va fi realizat.

Or. en

Amendamentul 147
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat 
Planul 2011 pentru eficiență energetică. 
Acesta a confirmat că Uniunea nu îşi poate 

(8) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat 
Planul 2011 pentru eficiență energetică. 
Acesta a confirmat că Uniunea probabil nu 

                                               
1 COM(2011) 109 final.
2 COM(2011) 144 final.
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îndeplini obiectivul privind eficiența 
energetică. Pentru a remedia acest aspect, 
Comisia a elaborat o serie de politici şi 
măsuri în ceea ce priveşte eficiența 
energetică care reglementează întregul lanț
energetic, inclusiv generarea, transportul şi 
distribuția energiei; rolul principal al 
sectorului public în ceea ce priveşte 
eficiența energetică; clădirile şi aparatele; 
industria şi necesitatea de a autoriza 
consumatorii finali să-şi gestioneze 
propriul consum de energie. Eficiența 
energetică în sectorul transportului a fost 
analizată în paralel în Cartea albă privind 
transporturile, adoptată la 28 martie 2011. 
În particular, inițiativa 26 din cartea albă 
solicită standarde corespunzătoare pentru 
emisiile de CO2 produse de vehiculele din 
toate formele de transport care să fie 
completate, după caz, de cerințe privind 
randamentul energetic pentru a aborda 
toate tipurile de sisteme de propulsie.

îşi poate îndeplini obiectivul privind 
eficiența energetică. Pentru a remedia acest 
aspect, Comisia a elaborat o serie de 
politici şi măsuri în ceea ce priveşte 
eficiența energetică care reglementează 
întregul lanț energetic, inclusiv generarea, 
transportul şi distribuția energiei; rolul 
principal al sectorului public în ceea ce 
priveşte eficiența energetică; clădirile şi 
aparatele; industria şi necesitatea de a 
autoriza consumatorii finali să-şi 
gestioneze propriul consum de energie. 
Eficiența energetică în sectorul 
transportului a fost analizată în paralel în 
Cartea albă privind transporturile, adoptată 
la 28 martie 2011.

Or. de

Amendamentul 148
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat, de 
asemenea, Foaia de parcurs pentru trecerea 
la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în 2050, prin 
care identifica, din această perspectivă, 
necesitatea de a se acorda o atenție sporită 
eficienței energetice.

(9) La 8 martie 2011, Comisia a adoptat, de 
asemenea, Foaia de parcurs pentru trecerea 
la o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în 2050, prin 
care identifica, din această perspectivă, 
necesitatea de a se acorda o atenție sporită 
eficienței energetice reale, care să 
conducă la o reducere a consumului de 
energie primară.

Or. pl
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Justificare

Calea către o economie cu emisii scăzute de CO2 trebuie să treacă prin obținerea unei 
eficiențe energetice reale, nu prin impunerea  administrativă a reducerii cotelor de emisii de 
CO2.

Amendamentul 149
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La 22 iunie 2011, evaluarea 
impactului24 efectuată de Comisia 
Europeană a demonstrat că obiectivele 
naționale obligatorii privind eficiența 
consumului de energie primară ar fi mai 
potrivite decât obiectivele naționale 
orientative referitoare la eficiența 
energetică, pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivului global de a realiza economii 
de energie de 20 % . În plus, evaluarea 
impactului a indicat că obiectivele 
obligatorii ar permite statelor membre o 
mai mare flexibilitate în elaborarea 
măsurilor de economisire a energiei, 
adaptate la condițiile specifice ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 150
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În plus, Comisia a subliniat deseori 
că şi modificarea comportamentului 
consumatorilor fără a schimba condițiile
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de viață trebuie să contribuie în mod 
semnificativ la realizarea de economii de 
energie pentru a putea atinge obiectivul 
de 20%.1

__________________
1Comunicarea Comisiei din 
19 octombrie 2006: „Un plan de acțiune 
privind eficiență energetică: realizarea 
potențialului” COM(2006) 545

Or. de

Amendamentul 151
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) În acest context, există posibilitatea 
de actualizare a cadrului juridic al Uniunii 
pentru eficiență energetică cu o directivă 
care urmăreşte obiectivul global al UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară sau de creştere corespunzătoare a 
productivității energetice până în 2020. În 
acest scop, aceasta ar trebui să stabilească 
un cadru comun pentru promovarea
măsurilor de economisire a energiei, o 
metodologie comună de calculare a 
economiilor, precum şi mecanisme de 
control, în vederea punerii în aplicare a 
unora dintre propunerile incluse în Planul 
2011 pentru eficiență energetică şi de 
îndeplinire a potențialului semnificativ 
nerealizat de economisire a energiei pe 
care îl identifică. În continuare, directiva 
ar trebui să propună statelor membre 
instrumente cu ajutorul cărora pot fi 
realizate economii de energie.

Or. de
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Amendamentul 152
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 153
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest context, este necesară 
actualizarea cadrului juridic al Uniunii 
pentru eficiență energetică cu o directivă 
care urmăreşte obiectivul global al UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 şi îmbunătățiri 
ulterioare în materie de eficiență energetică 
după 2020. În acest scop, aceasta ar trebui 
să stabilească un cadru comun pentru 
promovarea eficienței energetice în cadrul 

(10) În acest context, este necesară 
actualizarea cadrului juridic al Uniunii 
pentru eficiență energetică cu o directivă 
care urmăreşte obiectivul global al UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
primar, care să conducă la o reducere 
maximă a consumului de energie primară
până în 2020 şi îmbunătățiri ulterioare în 
materie de eficiență energetică după 2020. 
În acest scop, aceasta ar trebui să 



PE475.873v01-00 24/105 AM\882686RO.doc

RO

Uniunii, precum şi acțiuni specifice de 
punere în aplicare a unora dintre 
propunerile incluse în Planul 2011 pentru 
eficiență energetică şi de îndeplinire a 
potențialului semnificativ nerealizat de 
economisire a energiei pe care îl identifică.

stabilească un cadru comun pentru 
promovarea eficienței energetice în cadrul 
Uniunii, precum şi acțiuni specifice de 
punere în aplicare a unora dintre 
propunerile incluse în Planul 2011 pentru 
eficiență energetică şi de îndeplinire a 
potențialului semnificativ nerealizat de 
economisire a energiei pe care îl identifică.

Or. pl

Justificare

Creşterea sectorială a eficienței chiar cu mai mult de 20 % nu trebuie să conducă 
întotdeauna la realizarea unor economii brute de 20 % în statele membre. Prin urmare, este 
mai corect să spunem că această creştere trebuie să conducă la o economie maximă de 
energie.

Amendamentul 154
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 155
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero.

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză în
urma evaluării efectuate.

Or. de

Justificare

Sectorul curentului electric face deja obiectul comerțului cu certificate de emisii, care va fi 
înăsprit în mod considerabil începând cu 1.1.2013. Trebuie respinsă duplicarea 
instrumentelor pentru acelaşi sector, mai ales că aceasta ar putea duce la interacțiuni 
nedorite.
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Amendamentul 156
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero.

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză.

Or. de

Justificare

Uniunea ar trebui să se concentreze asupra atingerii obiectivelor sale până în 2020 şi, cel 
mult, să-şi propună obiective orientative pentru următorul deceniu. A vorbi în gol despre 
obiective pentru perioada de până la 2050 este pură demagogie. Nimeni nu poate prezice 
evoluția tehnologică şi politică până în 2050.

Amendamentul 157
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero.

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, nu numai prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero, ci şi prin 
sprijinirea cogenerării ca alternativă 
bazată pe emisii scăzute de carbon pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii şi pentru 
industriile mari.

Or. en

Amendamentul 158
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Decizia privind partajarea eforturilor (11) Decizia privind partajarea eforturilor 



PE475.873v01-00 28/105 AM\882686RO.doc

RO

(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero.

(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre, în funcție de mixul energetic
al acestora, în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului maxim declarat de reducere a 
consumului de energie până în 2020 în 
raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei.

Or. pl

Justificare

Statele membre diferă în ceea ce priveşte necesitatea de dezvoltare şi posibilitățile de 
reducere a emisiilor de CO2 până în 2050.

Amendamentul 159
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 

(11) Decizia privind partajarea eforturilor 
(nr. 406/2009/CE) solicită Comisiei să 
evalueze şi să raporteze până în 2012 
progresul înregistrat de Uniune şi de statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivului de reducere cu 
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20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică cu emisii zero.

20% a consumului de energie până în 2020 
în raport cu previziunile. De asemenea, 
decizia prevede că, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească angajamentele 
Uniunii în ceea ce priveşte reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia 
ar trebui să propună, până la 31 decembrie 
2012, măsuri noi sau consolidate pentru a 
spori eficiența energetică. Prezenta 
directivă răspunde cerinței în cauză. De 
asemenea, aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în 2050, în special prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei şi la atingerea până în 
2050 a obiectivului de producere de 
energie electrică, precum şi de încălzire şi 
răcire cu emisii zero.

Or. en

Amendamentul 160
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Trebuie adoptată o abordare integrată 
pentru a valorifica întregul potențial 
existent de economisire a energiei, care 
include economiile din sectorul 
aprovizionării cu energie şi, respectiv, din 
sectorul utilizatorilor finali. În acelaşi 
timp, ar trebui consolidate dispozițiile 
Directivei 2004/8/CE privind promovarea 
cogenerării pe baza cererii de energie 
termică utilă pe piața internă a energiei şi 
ale Directivei 2006/32/CE privind 
eficiența energetică la utilizatorii finali şi 
serviciile energetice.

(12) Trebuie adoptată o abordare integrată,
care să țină seama în mod corespunzător 
de evenimentele locale, pentru a valorifica 
întregul potențial existent de economisire a 
energiei, care include economiile din 
sectorul aprovizionării cu energie şi, 
respectiv, din sectorul utilizatorilor finali.

Or. de
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Justificare

Principiul subsidiarității trebuie respectat pentru a susține diversitatea europeană.

Amendamentul 161
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Trebuie adoptată o abordare integrată 
pentru a valorifica întregul potențial 
existent de economisire a energiei, care 
include economiile din sectorul 
aprovizionării cu energie şi, respectiv, din 
sectorul utilizatorilor finali. În acelaşi timp, 
ar trebui consolidate dispozițiile Directivei 
2004/8/CE privind promovarea cogenerării 
pe baza cererii de energie termică utilă pe 
piața internă a energiei şi ale Directivei 
2006/32/CE privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali şi serviciile energetice.

(12) Trebuie adoptată o abordare integrată 
pentru a valorifica întregul potențial 
existent de eficiență energetică, care 
include economiile din sectorul 
aprovizionării cu energie şi, respectiv, din 
sectorul utilizatorilor finali. În acelaşi timp, 
ar trebui consolidate dispozițiile Directivei 
2004/8/CE privind promovarea cogenerării 
pe baza cererii de energie termică utilă pe 
piața internă a energiei şi ale Directivei 
2006/32/CE privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali şi serviciile energetice.

Or. en

Amendamentul 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Priorități în domeniul infrastructurii 
energetice ante şi post 2020 – Plan de 
realizare a unei rețele energetice 
europene integrate” subliniază 
necesitatea de adaptare a capacității UE 
în domeniul energiei la multitudinea de 
aplicații şi tehnologii care se bazează pe 
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electricitate ca sursă de energie, precum şi 
necesitatea de a menține securitatea
sistemului. În ceea ce priveşte cererea, 
resursele, aplicațiile şi tehnologiile au 
capacitatea de a determina reduceri 
masive ale emisiilor de carbon şi de a 
soluționa integrarea surselor regenerabile 
de energie în rețeaua energetică. Prin 
urmare, statele membre încurajează 
participarea resurselor, a aplicațiilor şi a 
tehnologiilor din domeniul cererii, cum ar 
fi răspunsul la cerere, pe piețele de 
energie.

Or. en

Amendamentul 163
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Comunicarea Comisiei intitulată 
„Priorități în domeniul infrastructurii 
energetice ante şi post 2020 – Plan de 
realizare a unei rețele energetice 
europene integrate” subliniază 
necesitatea de adaptare a capacității UE 
în domeniul energiei la multitudinea de 
aplicații şi tehnologii care se bazează pe 
electricitate ca sursă de energie, precum şi 
necesitatea de a menține securitatea
sistemului. În ceea ce priveşte cererea, 
resursele, aplicațiile şi tehnologiile au 
capacitatea de a determina reduceri 
masive ale emisiilor de carbon şi de a 
soluționa integrarea surselor regenerabile 
de energie în rețeaua energetică. Prin 
urmare, statele membre încurajează 
participarea resurselor, a aplicațiilor şi a 
tehnologiilor din domeniul cererii, cum ar 
fi răspunsul la cerere, pe piețele de 
energie.
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Or. en

Justificare

Directiva trebuie să evidențieze participarea esențială a resurselor, aplicațiilor şi 
tehnologiilor din domeniul cererii la piețele de energie în scopul îndeplinirii obiectivului de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, precum şi al integrării în rețeaua energetică a 
unei părți tot mai mari din sursele regenerabile de energie.

Amendamentul 164
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de 
eficiență energetică ca rezultat al punerii 
în aplicare cumulative a măsurilor 
naționale şi europene specifice care 
promovează eficiența energetică în 
diferite domenii. Dacă abordarea în cauză 
nu reuşeşte acest lucru, s-ar impune totuşi 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă 
etapă, statele membre trebuie să-şi 
stabilească obiectivele, schemele şi 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective şi eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, 
împreună cu datele privind progresul 
înregistrat, pentru a evalua probabilitatea 
îndeplinirii obiectivului global al Uniunii 
şi măsura în care eforturile individuale 
sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivului comun. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor 

eliminat
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naționale de eficiență energetică prin 
intermediul cadrului său legislativ revizuit 
şi în contextul procesului Europa 2020. În 
cazul în care această evaluare va indica 
că realizarea obiectivului global al 
Uniunii este improbabilă, Comisia ar 
trebui să propună obiective naționale 
obligatorii pentru 2020, luând în 
considerare punctele de plecare 
individuale ale statelor membre, 
performanța economică şi măsurile 
inițiale adoptate de către acestea.

Or. en

Justificare

Având în vedere că statele membre, în cadrul UE 2020 – Programele naționale de reformă 
(aprilie 2011), au prezentat deja Comisiei obiectivele proprii privind consumul de energie 
pentru anul 2020, există o bază clară pentru a stabili imediat obiectivele respective la nivelul 
statelor membre.

Amendamentul 165
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de 
eficiență energetică ca rezultat al punerii 
în aplicare cumulative a măsurilor 
naționale şi europene specifice care 
promovează eficiența energetică în 
diferite domenii. Dacă abordarea în cauză 
nu reuşeşte acest lucru, s-ar impune totuşi 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă 
etapă, statele membre trebuie să-şi 
stabilească obiectivele, schemele şi 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 

(13) Obiectivul privind economiile de
energie primară sau obiectivul alternativ 
privind intensitatea energetică trebuie 
realizate pe plan local. Prin urmare, 
măsurile locale, regionale şi naționale 
care promovează economia de energie 
sunt esențiale. Comisia ar trebui să 
observe apariția concurenței între 
instrumente şi să întocmească o 
prezentare generală a celor mai eficiente 
instrumente şi a costurilor aferente 
acestora printr-o analiză a diferitelor 
instrumente care să țină seama de 
particularitățile locale. Pe baza acestei 
prezentări generale, Comisia ar trebui să 
poată face recomandări statelor membre 
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ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective şi eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, 
împreună cu datele privind progresul 
înregistrat, pentru a evalua probabilitatea 
îndeplinirii obiectivului global al Uniunii 
şi măsura în care eforturile individuale 
sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivului comun. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor 
naționale de eficiență energetică prin 
intermediul cadrului său legislativ revizuit 
şi în contextul procesului Europa 2020. În 
cazul în care această evaluare va indica că 
realizarea obiectivului global al Uniunii 
este improbabilă, Comisia ar trebui să
propună obiective naționale obligatorii 
pentru 2020, luând în considerare 
punctele de plecare individuale ale 
statelor membre, performanța economică 
şi măsurile inițiale adoptate de către 
acestea.

şi autorităților locale. În acest context, 
statele membre ar trebui să îşi impună 
singure obiective naționale care să poată 
fi concretizate şi la niveluri administrative 
inferioare. Acestea ar trebui să decidă 
singure dacă obiectivele respective ar 
trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. În cazul în care 
această evaluare a rapoartelor naționale 
de către Comisie va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să
elaboreze împreună cu statele membre 
soluții adecvate situației concrete, cu 
ajutorul cărora obiectivul național şi cel 
al Uniunii să poată fi în continuare 
atinse.

Or. de

Amendamentul 166
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reuşeşte 
acest lucru, s-ar impune totuşi 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 

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

poate asigura îndeplinirea obiectivului de 
economisire a energiei la nivelul UE, care 
este esențial pentru politica în domeniul 
climei, competitivitate, trecerea la o 
economie durabilă şi crearea de locuri de 
muncă. Între timp, o astfel de abordare ar 
avea avantajul de a permite statelor 
membre să adapteze măsurile de eficiență 
energetică în funcție de circumstanțele şi 
prioritățile naționale.

Or. en

Amendamentul 167
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Evoluția viitoare a prețurilor energiei va 
încuraja persoanele fizice să reducă 
consumul lor de energie; prin urmare, o 
mai mare eficiență energetică reală poate 
fi obținută în primul rând prin stimulente 
destinate unor infrastructuri comune mai 
eficiente în cadrul clădirilor, al sistemelor 
de încălzire şi în sectorul transporturilor, 
în timp ce deciziile de îmbunătățire a 
utilizării energiei nu se află sub controlul 
şi influența persoanelor fizice sau 
juridice.

Or. en

Amendamentul 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice, pe baza unor obiective 
naționale clare şi aplicabile, care 
promovează eficiența energetică în diferite 
domenii. Dacă abordarea în cauză nu 
reuşeşte acest lucru, s-ar impune totuşi 
consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă etapă, 
statele membre trebuie să convină asupra 
obiectivelor, schemelor şi programelor
naționale în materie de eficiență energetică 
pe baza unui acord clar de partajare a 
eforturilor. Comisia ar trebui să 
monitorizeze îndeaproape şi, dacă este 
cazul, să impună o punere în aplicare 
corectă a programelor naționale de 
eficiență energetică prin intermediul 
cadrului său legislativ revizuit şi în 
contextul procesului Europa 2020. În cazul 
în care această evaluare va indica că 
realizarea obiectivului global al Uniunii 
este improbabilă, Comisia ar trebui să 
propună obiective naționale obligatorii din 
punct de vedere juridic pentru 2020, luând 
în considerare punctele de plecare 
individuale ale statelor membre, 
performanța economică şi măsurile inițiale 
adoptate de către acestea.

Or. en
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Amendamentul 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Ar fi fost preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20 % în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Deoarece abordarea în cauză nu îşi 
urmează cursul stabilit, este totuşi 
necesară consolidarea cadrului politic prin 
adăugarea unui sistem de obiective 
obligatorii. Prin urmare, într-o primă etapă, 
Comisia, în consultare cu statele membre,
trebuie să stabilească obiectivele, schemele 
şi programele naționale în materie de 
eficiență energetică pentru a asigura 
îndeplinirea sau depăşirea obiectivului 
global al UE de 20 % în materie de 
eficiență energetică până în 2020, precum 
şi o traiectorie pentru atingerea acestor
obiective naționale obligatorii până 
în 2020, luând în considerare punctele de 
plecare individuale ale statelor membre, 
performanța economică şi măsurile inițiale 
adoptate de către acestea.
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Amendamentul 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reuşeşte acest 
lucru, s-ar impune totuşi consolidarea 
cadrului politic prin adăugarea unui sistem 
de obiective obligatorii. Statele membre au 
avut mult timp la dispoziție pentru a 
urmări obiectivul principal pentru 2020, 
iar Comisia va efectua o analiză în 2013 
pentru a decide dacă obiectivele naționale
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective şi eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, împreună 
cu datele privind progresul înregistrat. În 
acest context, Comisia evaluează
probabilitatea îndeplinirii obiectivului 
global al Uniunii şi măsura în care 
eforturile individuale sunt suficiente pentru 
realizarea obiectivului comun. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit şi în contextul procesului 
Europa 2020. În cazul în care această 
evaluare va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să propună 
obiective naționale obligatorii pentru 2020, 
luând în considerare punctele de plecare 
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individuale ale statelor membre, 
performanța economică şi măsurile inițiale 
adoptate de către acestea.

individuale ale statelor membre, 
performanța economică şi măsurile inițiale 
adoptate de către acestea.

Or. en

Justificare

Consiliul European din 4 februarie 2011 a declarat că „Acesta va revizui punerea în aplicare 
a obiectivului de eficiență energetică al UE până în 2013 şi va analiza şi alte măsuri în caz de 
necesitate”. Termenul de 30 iunie 2014 coincide cu încheierea mandatului Comisiei şi cel 
mai probabil va conduce la amânarea oricăror noi măsuri pentru o perioadă de 6-12 luni.

Amendamentul 171
Markus Pieper

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reuşeşte acest 
lucru, s-ar impune totuşi consolidarea 
cadrului politic prin adăugarea unui sistem 
de obiective obligatorii. Prin urmare, într-o 
primă etapă, statele membre trebuie să-şi 
stabilească obiectivele, schemele şi 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective şi eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, împreună 
cu datele privind progresul înregistrat, 
pentru a evalua probabilitatea îndeplinirii 
obiectivului global al Uniunii şi măsura în 
care eforturile individuale sunt suficiente 
pentru realizarea obiectivului comun. Prin 

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

urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit şi în contextul procesului 
Europa 2020. În cazul în care această 
evaluare va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să propună
obiective naționale pentru 2020, luând în 
considerare punctele de plecare individuale 
ale statelor membre, performanța 
economică, ponderea industriei 
energofage şi măsurile inițiale adoptate de 
către acestea.

Or. de

Amendamentul 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar fi preferabilă îndeplinirea 
obiectivului de 20% în materie de eficiență 
energetică ca rezultat al punerii în aplicare 
cumulative a măsurilor naționale şi 
europene specifice care promovează 
eficiența energetică în diferite domenii. 
Dacă abordarea în cauză nu reuşeşte acest 
lucru, s-ar impune totuşi consolidarea 
cadrului politic prin adăugarea unui sistem 
de obiective obligatorii. Prin urmare, într-o 
primă etapă, statele membre trebuie să-şi 
stabilească obiectivele, schemele şi 
programele naționale în materie de 
eficiență energetică. Acestea ar trebui să 
decidă singure dacă obiectivele respective 
ar trebui să aibă caracter obligatoriu sau 
indicativ pe teritoriul lor. Într-o a doua 
etapă, obiectivele respective şi eforturile 
individuale ale fiecărui stat membru ar 
trebui evaluate de către Comisie, împreună 

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

cu datele privind progresul înregistrat, 
pentru a evalua probabilitatea îndeplinirii 
obiectivului global al Uniunii şi măsura în 
care eforturile individuale sunt suficiente 
pentru realizarea obiectivului comun. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
programelor naționale de eficiență 
energetică prin intermediul cadrului său 
legislativ revizuit şi în contextul procesului 
Europa 2020. În cazul în care această 
evaluare va indica că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să propună 
măsuri suplimentare pentru 2020, luând în 
considerare punctele de plecare individuale 
ale statelor membre, performanța 
economică şi măsurile inițiale adoptate de 
către acestea.

Or. fi

Amendamentul 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Ulterior, aceste obiective naționale 
şi progresele înregistrate de traiectoriile 
fiecărui stat membru ar trebui să fie 
evaluate de către Comisie pentru a 
asigura că procesul de atingere a 
obiectivului global al Uniunii îşi urmează 
cursul stabilit şi că eforturile individuale 
sunt suficiente pentru realizarea 
obiectivului comun. Prin urmare, Comisia 
ar trebui să supravegheze îndeaproape 
punerea în aplicare a programelor 
naționale de eficiență energetică prin 
intermediul cadrului său legislativ revizuit 
şi în contextul procesului Europa 2020. În 
cazul în care această evaluare va indica 
faptul că statele membre nu respectă
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traiectoria convenită şi că realizarea 
obiectivului global al Uniunii este 
improbabilă, Comisia ar trebui să solicite 
statelor membre să stabilească măsuri 
adecvate şi proporționale pentru a reveni 
la traiectoria stabilită într-un termen 
rezonabil.

Or. en

Amendamentul 174
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Semnalele transmise de evoluțiile 
prețurilor sunt esențiale pentru a spori 
eficiența energetică, iar utilizarea 
instrumentelor economice este 
modalitatea cea mai rentabilă de 
promovare a economiilor de energie.

Or. en

Amendamentul 175
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Volumul total al cheltuielilor publice 
reprezintă 19% din produsul intern brut al 
Uniunii. Din acest motiv, sectorul public 
constituie un stimulent important pentru 
orientarea pieței către produse, clădiri şi 
servicii mai eficiente din punct de vedere 
energetic, precum şi în favoarea 
modificării comportamentului de consum 
energetic al cetățenilor şi întreprinderilor. 

(14) Volumul total al cheltuielilor publice 
reprezintă 19% din produsul intern brut al 
Uniunii. Din acest motiv, sectorul public 
constituie un stimulent important pentru 
orientarea pieței către produse, clădiri şi 
servicii mai eficiente din punct de vedere 
energetic, precum şi în favoarea 
modificării comportamentului de consum 
energetic al cetățenilor şi întreprinderilor. 
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De asemenea, reducerea consumului 
energetic prin intermediul măsurilor de 
eficiență energetică poate elibera resursele 
publice în alte scopuri. Organismele 
publice de la nivel național, regional şi 
local ar trebui să îndeplinească un rol 
exemplar în ceea ce priveşte eficiența 
energetică.

De asemenea, reducerea consumului 
energetic prin intermediul măsurilor de 
eficiență energetică poate elibera resursele 
publice în alte scopuri. Organismele 
publice de la nivel național, regional şi 
local ar trebui să îndeplinească un rol 
exemplar în ceea ce priveşte eficiența 
energetică. Pentru a putea îndeplini acest 
rol, acestea trebuie să dispună de puteri 
discreționare mai mari în ceea ce priveşte 
măsurile concrete.

Or. de

Amendamentul 176
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata de reabilitare a clădirilor din 
punct de vedere energetic trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. 
Clădirile deținute de organismele publice 
reprezintă în multe state membre o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
adopte programe şi să stabilească 
instrumente cu ajutorul cărora să crească 
în mod simțitor rata de reabilitare.
Clădirile cu cel mai mare potențial de 
economisire a energiei ar trebui să aibă 
prioritate. În acest caz, subvențiile şi alte 
stimulente ar trebui eşalonate în aşa fel 
încât stimulentele pentru reabilitările 
energetice care duc la o scădere a 
consumului de energie cu 50 %, să fie 
cele mai mari. În schimb, ar trebui ca 
reabilitările energetice care nu ar duce la 
o economie de cel puțin 15 % față de 
necesarul de energie inițial să nu fie
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renovare a clădirilor publice completează 
dispozițiile directivei în cauză, care 
solicită statelor membre să se asigure că, 
atunci când clădirile existente suferă 
renovări majore, randamentul energetic 
al acestora este actualizat astfel încât să 
îndeplinească cerințele minime privind 
performanța energetică.

subvenționate.

Or. de

Justificare

Programele de stimulare s-au dovedit a fi de succes în numeroase state membre, de exemplu 
pentru stimularea renovărilor. În plus, acestea ar putea fi accesibile tuturor, aşadar şi 
persoanelor fizice. În acest caz, ar trebui sprijinite prioritar măsurile care înlesnesc 
economiile mari de energie.

Amendamentul 177
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică.
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prevăzute de Directiva 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 mai 2010 privind performanța 
energetică a clădirilor. Obligația de 
renovare a clădirilor publice completează 
dispozițiile directivei în cauză, care 
solicită statelor membre să se asigure că, 
atunci când clădirile existente suferă 
renovări majore, randamentul energetic 
al acestora este actualizat astfel încât să 
îndeplinească cerințele minime privind 
performanța energetică.

Or. en

Amendamentul 178
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata renovărilor de clădiri ar trebui să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă renovarea într-
o mai mare măsură a clădirilor deținute de 
organismele publice pentru actualizarea 
performanței energetice a acestora.
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clădirilor. Obligația de renovare a 
clădirilor publice completează dispozițiile 
directivei în cauză, care solicită statelor 
membre să se asigure că, atunci când 
clădirile existente suferă renovări majore, 
randamentul energetic al acestora este 
actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. de

Amendamentul 179
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Prin urmare, o 
parte semnificativă a obiectivelor 
naționale de economisire a energiei ale 
statelor membre trebuie să fie realizate 
prin intermediul unor măsuri, în special 
măsuri de renovare, în sectorul clădirilor.
Statele membre ar trebui să fie, prin 
urmare, obligate să elaboreze planuri de 
acțiune pentru a preciza obiectivele de 
economisire a energiei pentru clădiri, 
inclusiv clădiri publice, însoțite de 
mecanisme şi măsuri financiare specifice. 
Aceste măsuri ar trebui să completeze 
obligațiile privind clădirile al căror consum 
de energie este aproape egal cu zero, 
prevăzute de Directiva 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 mai 2010 privind performanța 
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statelor membre să se asigure că, atunci 
când clădirile existente suferă renovări 
majore, randamentul energetic al acestora 
este actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

energetică a clădirilor. Aceste obligații
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

Or. en

Amendamentul 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă ca fiecare stat 
membru să îşi stabilească propriile măsuri 
de economisire a energiei şi de utilizare 
eficientă a acesteia care să fie rentabile şi 
adecvate pentru clădirile deținute de 
organismele publice pentru actualizarea 
performanței energetice a acestora. Rata 
renovărilor nu ar trebui să aducă atingere 
obligațiilor privind clădirile al căror 
consum de energie este aproape egal cu 
zero, prevăzute de Directiva 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 mai 2010 privind performanța 
energetică a clădirilor. Măsurile de 
economisire a energiei şi pentru eficiența 
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suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

energetică pentru clădirile publice 
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică. 
Materialele de construcție sunt, de 
asemenea, o componentă esențială, 
datorită faptului că o cotă tot mai mare 
din consumul total de energie pentru o 
clădire apare în faza de construcție. 
Promovarea în toată Europa a utilizării 
materialelor de construcții cu emisii 
reduse, cum ar fi lemnul, ar duce la 
reducerea impactului cauzat de
construcții asupra mediului.

Or. fi

Justificare

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

Amendamentul 181
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 

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

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Statele membre ar 
trebui să îşi concentreze eforturile în mod 
prioritar asupra măsurilor cu cel mai 
rentabil impact asupra economiilor de 
energie, în special pentru a promova 
renovarea clădirilor existente şi 
modernizarea sistemelor de încălzire şi de 
răcire. Ar trebui să se țină seama de 
accesibilitatea financiară a unor astfel de 
măsuri pentru cetățeni. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă stabilirea unei 
rate anuale a renovărilor pentru toate 
clădirile deținute de organismele publice 
pentru actualizarea performanței energetice 
a acestora. Rata renovărilor nu ar trebui să 
aducă atingere obligațiilor privind clădirile 
al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

Or. en

Amendamentul 182
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 

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

clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95 % a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. În acest scop, este 
esențial ca directiva să asigure o viziune 
pe termen lung şi să stabilească planuri 
naționale pentru reducerea semnificativă 
a consumului de energie, atât la nivelul 
clădirilor publice, cât şi al celor private, 
până în anul 2050. Clădirile deținute sau 
ocupate de organismele publice reprezintă 
o pondere semnificativă din stocul de 
clădiri şi au o vizibilitate ridicată în viața 
publică. Prin urmare, se recomandă 
stabilirea unei rate anuale, pe termen lung, 
de îmbunătățire a eficienței energetice 
pentru toate clădirile deținute sau ocupate 
de organismele publice pentru actualizarea 
performanței energetice a acestora. Rata 
renovărilor nu ar trebui să aducă atingere 
obligațiilor privind clădirile al căror 
consum de energie este aproape egal cu 
zero, prevăzute de Directiva 2010/31/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 mai 2010 privind performanța 
energetică a clădirilor. Obligația de 
renovare a clădirilor publice completează 
dispozițiile directivei în cauză, care solicită 
statelor membre să se asigure că, atunci 
când clădirile existente suferă renovări 
majore, randamentul energetic al acestora 
este actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. es

Justificare

Valorificarea potențialului de economii de energie în clădirile existente trebuie să fie 
analizată dintr-o perspectivă pe termen lung, nu numai din perspectiva anului 2020. Pentru 
concilierea obiectivelor climatice şi a eficienței energetice este esențială o viziune pe termen 
lung (2050).
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Amendamentul 183
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Considerentul 8 of the 
EPBD recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD 
recast. The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by 
other cost indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Amendamentul 184
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 
de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă stabilirea unei 
rate anuale a renovărilor pentru toate 
clădirile deținute de organismele publice 
pentru actualizarea performanței energetice 
a acestora. Rata renovărilor nu ar trebui să 
aducă atingere obligațiilor privind clădirile 

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Pentru a asigura 
acest lucru, este important ca prezenta 
directivă să mențină o perspectivă pe 
termen lung şi să stabilească foi de 
parcurs pentru reducerea drastică a 
consumului de energie al clădirilor, atât 
publice, cât şi private, până în 2050.
Clădirile deținute sau ocupate de 
organismele publice reprezintă o pondere 
semnificativă din stocul de clădiri şi au o 
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al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

vizibilitate ridicată în viața publică. Prin 
urmare, se recomandă stabilirea unui 
obiectiv pe termen lung şi a unei rate 
anuale a îmbunătățirii performanței 
energetice a clădirilor deținute sau 
ocupate de organismele publice pentru 
actualizarea performanței energetice a 
acestora. Această măsură ar impune o 
intensificare a renovărilor şi renovări 
temeinice, deşi nu ar trebui să aducă 
atingere obligațiilor privind clădirile al 
căror consum de energie este aproape egal 
cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor, şi va 
servi de fapt la facilitarea îndeplinirii 
acestor obligații. Obligația de renovare a
clădirilor publice completează dispozițiile 
directivei în cauză, care solicită statelor 
membre să se asigure că, atunci când 
clădirile existente suferă renovări majore, 
randamentul energetic al acestora este 
actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. en

Amendamentul 185
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de economisire a energiei. În 
plus, clădirile reprezintă un element 
esențial în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivului UE de reducere cu 80-95% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 în raport cu 1990. Clădirile deținute 

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

de organismele publice reprezintă o 
pondere semnificativă din stocul de clădiri 
şi au o vizibilitate ridicată în viața publică. 
Prin urmare, se recomandă stabilirea unei 
rate anuale a renovărilor pentru toate 
clădirile deținute de organismele publice 
pentru actualizarea performanței energetice 
a acestora. Rata renovărilor nu ar trebui să 
aducă atingere obligațiilor privind clădirile 
al căror consum de energie este aproape 
egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică. O atenție 
specială trebuie acordată asigurării unei 
bune calități a aerului din interior, de 
exemplu, prin cerințe de ventilație 
corespunzătoare şi prin utilizarea de 
materiale de construcție, echipamente şi 
produse cu emisii scăzute. În cazul în care 
măsurile de eficiență energetică se referă 
la clădiri publice, cum ar fi căminele de 
copii, grădinițele sau şcolile, ar trebui să 
se efectueze o evaluare a impactului 
asupra sănătății.

Or. en

Justificare

Europenii petrec majoritatea timpului lor în spații interioare. Calitatea aerului din aceste 
spații este un factor determinant pentru sănătatea lor şi un factor pentru boli cronice, precum 
astmul şi alergiile. În cadrul renovării clădirilor pentru o mai bună eficiență energetică, ar 
trebui să fie abordate potențialele riscuri pentru sănătate, şi anume riscurile care decurg din 
ventilația insuficientă, din cauza unei etanşeități mai mari, şi din prezența emisiilor 
dăunătoare provenite din materialele şi produsele de construcție.
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Amendamentul 186
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\882686RO.doc 57/105 PE475.873v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 187
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 188
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\882686RO.doc 59/105 PE475.873v01-00

RO

energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

Or. en

Justificare

Optimizarea componentelor de construcție pe o bază ad-hoc poate fi în detrimentul eficienței 
energetice, în contextul unei schimbări ulterioare sau a optimizării altor părți ale unei 
clădiri. În cazul unei renovări ulterioare ar putea fi, de asemenea, necesară înlocuirea unor 
astfel de componente, din cauza sinergiilor care altfel ar fi pierdute. O altă problemă este că 
obținerea unei economii eficiente poate fi dificilă într-o renovare ulterioară completă, 
deoarece contractul optim implică mai multe proiecte de renovare atât sumară, cât şi 
temeinică.

Amendamentul 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Rata renovărilor de clădiri trebuie să 
crească deoarece doar stocul existent de 
clădiri constituie sectorul cu cel mai mare 
potențial de creştere a eficienței energetice 
şi a economiilor de energie. Clădirile 
deținute de organismele publice reprezintă 
o pondere semnificativă din stocul de 
clădiri şi au o vizibilitate ridicată în viața 
publică. Prin urmare, se recomandă, luând 
în considerare fondurile publice limitate,
stabilirea unei rate a renovărilor pentru 
toate clădirile deținute de organismele 
publice pentru actualizarea performanței 
energetice a acestora. Rata renovărilor nu 
ar trebui să aducă atingere obligațiilor 
privind clădirile al căror consum de energie 
este aproape egal cu zero, prevăzute de 
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
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performanța energetică a clădirilor. 
Obligația de renovare a clădirilor publice 
completează dispozițiile directivei în 
cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

cauză, care solicită statelor membre să se 
asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică.

Or. en

Amendamentul 190
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

asigure că, atunci când clădirile existente 
suferă renovări majore, randamentul 
energetic al acestora este actualizat astfel 
încât să îndeplinească cerințele minime 
privind performanța energetică. Definiția 
„clădirilor publice” include birourile 
organismelor publice, cum ar fi 
autoritățile naționale, regionale şi
municipale, însă exclude serviciile 
publice, cum ar fi şcolile şi muzeele.

Or. en

Justificare

Definiția clădirilor publice trebuie să fie mai concisă pentru a prevenii litigiile inutile sau 
neintenționate.

Amendamentul 191
Michael Theurer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

energetică a clădirilor. Obligația de 
renovare a clădirilor publice completează 
dispozițiile directivei în cauză, care solicită 
statelor membre să se asigure că, atunci 
când clădirile existente suferă renovări 
majore, randamentul energetic al acestora 
este actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. de

Amendamentul 192
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

dispozițiile directivei în cauză, care solicită 
statelor membre să se asigure că, atunci 
când clădirile existente suferă renovări 
majore, randamentul energetic al acestora 
este actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. de

Justificare

Stabilirea unor obiective până în 2050 este o iluzie. Uniunea trebuie să se concentreze asupra 
îndeplinirii obiectivelor sale până în 2020 şi, cel mult, să îşi stabilească obiective orientative 
pentru următorul deceniu. A vorbi în gol despre obiectivele de până la 2050 este pură 
demagogie. Nimeni nu poate prezice evoluția tehnologică şi politică până în 2050.

Amendamentul 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

egal cu zero, prevăzute de Directiva 
2010/31/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 mai 2010 privind 
performanța energetică a clădirilor. 
Recomandarea de a renova anual o parte 
din clădirile publice existente completează 
dispozițiile directivei în cauză, care solicită 
statelor membre să se asigure că, atunci 
când clădirile existente suferă renovări 
majore, randamentul energetic al acestora 
este actualizat astfel încât să îndeplinească 
cerințele minime privind performanța 
energetică.

Or. en

Amendamentul 194
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Întrucât clădirile reprezintă 
aproximativ 40 % din consumul final de 
energie în Europa, Uniunea ar trebui să 
pună în aplicare acțiuni ferme destinate 
tuturor clădirilor, având în vedere în 
special obiectivele de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în 2020 
şi 2050. Pe lângă rolul exemplar pe care 
sectorul public ar trebui să îl joace în ceea 
ce priveşte renovarea clădirilor, statele 
membre ar trebui să adopte o perspectivă 
pe termen lung şi, respectând principiul 
subsidiarității, să stabilească foi de 
parcurs pentru renovarea clădirilor 
publice, a clădirilor rezidențiale, precum 
şi a clădirilor private nerezidențiale.

Or. fr
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Amendamentul 195
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport, pentru a crea „oraşe şi regiuni 
cu consum scăzut de energie”. Acest 
concept de „oraşe şi regiuni cu consum 
scăzut de energie”consideră aspectele 
energetice ca pe o componentă esențială a 
dezvoltării urbane şi regionale, 
statornicită în procesele democratice şi de 
guvernanță. Acest concept nu acoperă 
numai oraşele mari, ci şi oraşele situate în 
zonele predominant rurale. Ca o condiție 
prealabilă a planurilor de eficiență 
energetică durabile şi integrate locale, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
autoritățile locale să definească astfel de 
strategii de dezvoltare locală pe baza unui 
dialog cu actorii publici, comerciali şi 
sociali locali. Statele membre ar trebui 
apoi să încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
actorii locali şi cetățenii în elaborarea şi 
punerea în aplicare a acestora şi să îi 
informeze în mod corespunzător în legătură 
cu conținutul acestora şi progresul 
înregistrat în ceea ce priveşte atingerea 
obiectivelor stabilite. Astfel de planuri pot 
genera economii semnificative de energie, 
în special dacă sunt puse în aplicare prin 
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sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

Or. fr

Justification

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Amendamentul 196
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei, cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport, pentru a crea „oraşe şi regiuni 
cu consum scăzut de energie”. Acest 
concept de „oraşe şi regiuni cu consum 
scăzut de energie”consideră aspectele 
energetice ca pe o componentă esențială a 
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cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

dezvoltării urbane şi regionale, 
statornicită în procesele democratice şi de 
guvernanță. Acest concept ar trebui să 
includă nu numai oraşe, ci şi comunități 
din zone predominant rurale. Ca o 
condiție prealabilă a planurilor de 
eficiență energetică durabile şi integrate 
locale, statele membre ar trebui să 
încurajeze autoritățile locale să 
definească astfel de strategii de dezvoltare 
locală pe baza unui dialog cu actorii 
publici, comerciali şi sociali locali. Statele 
membre ar trebui apoi să încurajeze 
municipalitățile şi alte organisme publice 
să adopte planuri integrate şi durabile în 
materie de eficiență energetică cu obiective 
clare, să implice actorii locali şi cetățenii 
în elaborarea şi punerea în aplicare a 
acestora şi să îi informeze în mod 
corespunzător în legătură cu conținutul 
acestora şi progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte atingerea obiectivelor stabilite. 
Astfel de planuri pot genera economii 
semnificative de energie, în special dacă 
sunt puse în aplicare prin sistemele de 
gestionare a energiei care permit 
organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

Or. en

Justification

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.
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Amendamentul 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze autoritățile locale să 
definească astfel de strategii de dezvoltare 
locală pe baza unui dialog cu actorii 
publici, comerciali şi sociali locali, 
inclusiv cu partenerii sociali. Statele 
membre ar trebui apoi să încurajeze 
municipalitățile şi alte organisme publice 
să adopte planuri integrate şi durabile în 
materie de eficiență energetică cu obiective 
clare, să implice actorii locali, inclusiv 
partenerii sociali şi cetățenii în elaborarea 
şi punerea în aplicare a acestora, să ofere 
programe de educație şi formare 
lucrătorilor şi întreprinzătorilor pentru a-i 
ajuta să îşi dezvolte abilitățile necesare şi 
să îi informeze în mod corespunzător pe 
aceştia şi pe cetățeni în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice, precum şi schimbul de experiență
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cu şi între partenerii sociali cu privire la 
experiențe mai inovatoare.

Or. en

Justificare

Implicarea şi participarea lucrătorilor la programele de eficiență energetică sunt esențiale 
pentru succesul acestora. Pentru a asigura punerea în aplicare, implicarea pe deplin a 
lucrătorilor prin intermediul dialogului social în elaborarea politicilor şi dezvoltarea 
competențelor şi a programelor de educație este de o importanță capitală. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să integreze promovarea dialogului social ca instrument necesar 
pentru atingerea obiectivelor.

Amendamentul 198
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Ca o condiție prealabilă a 
planurilor de eficiență energetică durabile 
şi integrate locale, statele membre ar trebui 
să încurajeze autoritățile locale să 
definească astfel de strategii de dezvoltare 
locală pe baza unui dialog cu actorii 
locali şi să încurajeze, de asemenea,
municipalitățile şi alte organisme publice 
să adopte planuri integrate şi durabile în 
materie de eficiență energetică cu obiective 
clare, să implice actorii locali şi cetățenii 
în elaborarea şi punerea în aplicare a 
acestora şi să îi informeze în mod 
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sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

corespunzător în legătură cu conținutul 
acestora şi progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte atingerea obiectivelor stabilite. 
Astfel de planuri pot genera economii 
semnificative de energie, în special dacă 
sunt puse în aplicare prin sistemele de 
gestionare a energiei care permit 
organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 199
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei şi abordările 
urbane integrate care depăşesc intervențiile 
individuale referitoare la clădiri sau moduri 
de transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
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economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic şi dacă sunt urmate într-adevăr 
abordări globale. Ar trebui încurajat 
schimbul de experiență între oraşe şi alte 
organisme publice cu privire la experiențe 
mai inovatoare.

Or. de

Amendamentul 200
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate şi durabile în materie de eficiență 
energetică cu obiective clare, să implice 
cetățenii în elaborarea şi punerea în 
aplicare a acestora şi să îi informeze în 
mod corespunzător în legătură cu 
conținutul acestora şi progresul înregistrat 
în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 
stabilite. Astfel de planuri pot genera 
economii semnificative de energie, în 
special dacă sunt puse în aplicare prin 
sistemele de gestionare a energiei care 
permit organismelor publice vizate să-şi 

(16) O serie de municipalități şi de alte 
organisme publice din statele membre au 
pus deja în aplicare abordări integrate în 
ceea ce priveşte economiile de energie şi 
aprovizionarea cu energie, de exemplu, 
prin intermediul planurilor durabile de 
acțiune în domeniul energiei cum ar fi cele 
dezvoltate în temeiul inițiativei Pactul 
primarilor şi abordările urbane integrate 
care depăşesc intervențiile individuale 
referitoare la clădiri sau moduri de 
transport. Statele membre ar trebui să 
încurajeze municipalitățile şi alte 
organisme publice să adopte planuri 
integrate, cuprinzătoare şi durabile în 
materie de eficiență energetică cu obiective 
clare, să implice actorii locali si cetățenii 
în elaborarea şi punerea în aplicare a 
acestora şi să îi informeze constant în mod 
corespunzător în legătură cu conținutul 
acestora şi progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte atingerea obiectivelor stabilite. 
Astfel de planuri pot genera economii 
semnificative de energie, în special dacă 
sunt puse în aplicare prin sistemele de 
gestionare a energiei care permit 



PE475.873v01-00 72/105 AM\882686RO.doc

RO

gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

organismelor publice vizate să-şi 
gestioneze mai bine propriul consum 
energetic. Ar trebui încurajat schimbul de 
experiență între oraşe şi alte organisme 
publice cu privire la experiențe mai 
inovatoare.

Or. ro

Amendamentul 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Trebuie avute în vedere dificultățile 
în realizarea auditurilor energetice, 
întrucât primăriile semnatare ale Pactului 
Primarilor se confruntă cu obstacole 
importante la accesarea datelor privind 
consumul de energie, defalcate potrivit 
categoriilor propuse de Comisia 
Europeană în Pactul Primarilor.

Or. es

Amendamentul 202
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 
vedere energetic. Cu toate acestea, nu 

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 
vedere energetic, în cazul în care este 
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trebuie să se aducă atingere dispozițiilor 
directivelor UE privind achizițiile publice.

rentabil şi practic să se realizeze acest 
lucru. Cu toate acestea, nu trebuie să se 
aducă atingere dispozițiilor directivelor UE 
privind achizițiile publice.

Or. en

Amendamentul 203
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 
vedere energetic. Cu toate acestea, nu 
trebuie să se aducă atingere dispozițiilor 
directivelor UE privind achizițiile publice.

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 
vedere energetic. Cu toate acestea, nu 
trebuie să se aducă atingere dispozițiilor 
directivelor UE privind achizițiile publice 
şi trebuie garantată rentabilitatea.

Or. de

Amendamentul 204
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 

(17) În ceea ce priveşte achiziționarea 
anumitor produse şi servicii, precum şi 
achiziționarea şi închirierea clădirilor, 
organismele publice care încheie contracte 
de achiziții publice de lucrări, bunuri sau 
servicii trebuie să ofere un exemplu şi să ia 
decizii de cumpărare eficiente din punct de 
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vedere energetic. Cu toate acestea, nu 
trebuie să se aducă atingere dispozițiilor 
directivelor UE privind achizițiile publice.

vedere energetic şi economic. Cu toate 
acestea, nu trebuie să se aducă atingere 
dispozițiilor directivelor UE privind 
achizițiile publice.

Or. ro

Amendamentul 205
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Întrucât clădirile reprezintă 40 % 
din consumul final de energie din UE şi 
36 % din emisiile de CO2 şi întrucât Foaia 
de parcurs pentru trecerea la o economie 
cu emisii scăzute până în 2050 stabileşte 
un obiectiv de reducere a emisiilor în 
sectorul construcțiilor cu până la 90 %, 
acest obiectiv se va atinge doar dacă UE 
va lua măsuri ambițioase pentru întregul 
stoc de clădiri, ca parte esențială a 
infrastructurii sale energetice. Din acest 
motiv, urmând exemplul excelent oferit de 
sectorul public în renovarea clădirilor, 
statele membre ar trebui să stabilească foi 
de parcurs pentru renovarea clădirilor 
comerciale şi private, dintr-o perspectivă 
pe termen lung şi respectând în 
permanență principiile subsidiarității şi 
rentabilității.

Or. es

Justificare

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
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poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Amendamentul 206
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Luând în considerare faptul că 
sectorul clădirilor reprezintă 40 % din 
consumul final de energie în UE şi 36 % 
din emisiile de CO2 şi având în vedere 
faptul că Foaia de parcurs pentru 
trecerea la o economie cu emisii scăzute 
de carbon până în 2050 stabileşte un 
obiectiv de reducere cu 90 % a emisiilor 
din sectorul clădirilor, acest obiectiv va fi 
realizat numai dacă UE ia măsuri ferme 
privind toate clădirile existente, ca un 
aspect esențial al infrastructurii sale 
energetice. Acesta este motivul pentru 
care, urmând rolul exemplar al sectorului 
public în renovarea clădirilor, statele 
membre trebuie, de asemenea, în cadrul 
unei perspective pe termen lung şi cu 
respectarea principiului subsidiarității şi 
asigurarea rentabilității, să stabilească 
modalități de renovare a clădirilor 
comerciale şi private.

Or. en

Amendamentul 207
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Clădirile reprezintă 40 % din 
consumul final de energie în UE şi 36 % 
din emisiile de CO2. Foaia de parcurs 
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pentru trecerea la o economie cu emisii 
scăzute de carbon până în 2050 stabileşte 
un obiectiv de reducere cu 90 % a 
emisiilor din sectorul clădirilor, care va fi 
realizat numai dacă UE ia măsuri ferme 
toate clădirile existente. Acesta este 
motivul pentru care statele membre 
trebuie, în cadrul unei perspective pe 
termen lung şi cu respectarea principiului 
subsidiarității şi asigurarea rentabilității, 
să stabilească strategii eficiente pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice în 
sectorul clădirilor.

Or. en

Amendamentul 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) De asemenea, instituțiile UE ar 
trebui să dea un exemplu bun prin 
închirierea şi achiziționarea de produse, 
servicii şi clădiri de cea mai înaltă clasă 
de performanță energetică posibilă.

Or. en

Amendamentul 209
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 

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

administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.
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Or. en

Amendamentul 210
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea,
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaşte pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 

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

pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un consum 
energetic mai scăzut. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

Or. de

Amendamentul 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaşte pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Obiectivul de 
reducere cu 20 % a consumului de 
energie până în 2020 poate fi realizat mai 
bine prin intermediul sistemelor naționale 
de obligații în ceea ce priveşte economiile 
de energie sau al altor măsuri alternative 
care să atingă aceeaşi cantitate de economii 
de energie, asigurând astfel că fiecare stat 
membru beneficiază de avantajele 
economice şi sociale care rezultă din 
îmbunătățirea eficienței energetice. 
Totuşi, ar fi indicat ca nivelul de ambiție al 
sistemelor de obligații în ceea ce priveşte 
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stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

eficiența energetică să fie stabilit într-un 
cadru comun la nivelul Uniunii, oferindu-
se în acelaşi timp statelor membre o 
flexibilitate considerabilă pentru a ține pe 
deplin seama de organizarea națională a 
actorilor pieței, contextul specific al 
sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

Or. en

Amendamentul 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 

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

un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, criterii 
comune în temeiul cărora măsurile de 
eficiență energetică să poată fi măsurate 
şi verificate, precum şi condițiile în care 
un stat membru poate recunoaşte pe viitor 
economiile de energie înregistrate într-un 
alt stat membru. Ar fi indicat ca nivelul de 
ambiție al acestor sisteme să fie stabilit 
într-un cadru comun la nivelul Uniunii, 
oferindu-se în acelaşi timp statelor membre 
o flexibilitate considerabilă pentru a ține pe 
deplin seama de organizarea națională a 
actorilor pieței, contextul specific al 
sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice şi altor 
actori eligibili posibilitatea de a furniza 
servicii energetice tuturor consumatorilor 
finali. Cadrul comun ar trebui să permită 
statelor membre să includă cerințele în 
sistemul lor național care urmăreşte un 
scop social, în special pentru a asigura că 
consumatorii vulnerabili beneficiază de un 
randament energetic mai ridicat. Acesta ar 
trebui să permită, de asemenea, statelor 
membre să scutească societățile mici de 
obligația în ceea ce priveşte eficiența 
energetică. Comunicarea Comisiei „Small 
Business Act” stabileşte principiile care 
trebuie luate în considerare de către statele 
membre care decid să se abțină de la 
aplicarea acestei posibilități.
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Amendamentul 213
András Gyürk

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaşte pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 

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

utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

Or. en

Amendamentul 214
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaşte pe 

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

viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 
produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili, care ar trebui să fie definiți
corespunzător în legislațiile 
naționale, beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

Or. ro

Amendamentul 215
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 216
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Evaluarea posibilității de stabilire a 
unui sistem de „certificate albe” la nivelul 
Uniunii a demonstrat că, în situația actuală, 
un astfel de sistem ar genera costuri 
administrative excesive, existând riscul ca 
economiile de energie să fie concentrate 
exclusiv într-un anumit număr de state 
membre şi să nu fie introduse uniform pe 
întreg teritoriul Uniunii. Cel de-al doilea 
obiectiv poate fi realizat mai bine, cel puțin 
la acest nivel, prin intermediul sistemelor 
naționale de obligații în ceea ce priveşte 
economiile de energie sau al altor măsuri 
alternative care să atingă aceeaşi cantitate 
de economii de energie. Cu toate acestea,
Comisia ar trebui să definească, prin 
intermediul unui act delegat, condițiile în 
care un stat membru poate recunoaşte pe 
viitor economiile de energie înregistrate 
într-un alt stat membru. Ar fi indicat ca 
nivelul de ambiție al acestor sisteme să fie 
stabilit într-un cadru comun la nivelul 
Uniunii, oferindu-se în acelaşi timp statelor 
membre o flexibilitate considerabilă pentru 
a ține pe deplin seama de organizarea 
națională a actorilor pieței, contextul 
specific al sectorului energiei şi obiceiurile 
consumatorilor finali. Cadrul comun ar 
trebui să ofere utilităților energetice 
posibilitatea de a furniza servicii energetice 
tuturor consumatorilor finali, nu doar celor 
cărora le vând energie. Aceasta ar creşte 
concurența pe piața energetică deoarece 
utilitățile energetice îşi pot diferenția 

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

produsele prin furnizarea de servicii 
energetice complementare. Cadrul comun 
ar trebui să permită statelor membre să 
includă cerințele în sistemul lor național 
care urmăreşte un scop social, în special 
pentru a asigura că consumatorii 
vulnerabili beneficiază de un randament 
energetic mai ridicat. Acesta ar trebui să 
permită, de asemenea, statelor membre să 
scutească societățile mici de obligația în 
ceea ce priveşte eficiența energetică. 
Comunicarea Comisiei „Small Business 
Act” stabileşte principiile care trebuie luate 
în considerare de către statele membre care 
decid să se abțină de la aplicarea acestei 
posibilități.

Or. de

Amendamentul 217
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
eficiență energetică şi de economisire a 
energiei în anumite segmente ale pieței 
unde auditurile energetice nu sunt în 
general oferite din punct de vedere 
comercial (cum ar fi gospodăriile sau 
întreprinderile mici şi mijlocii), statele 
membre trebuie să se asigure că astfel de 
audituri energetice sunt disponibile. 
Auditurile energetice trebuie să aibă un 
caracter obligatoriu şi regulat pentru 
întreprinderile mari, întrucât economiile de 
energie pot fi semnificative. În plus, 
statele membre ar trebui să ia măsuri 
pozitive pentru a încuraja eficiența 
energetică şi economisirea energiei în 
aceste segmente de piață, în primul rând, 
prin încurajarea distribuitorilor de 
energie electrică şi de gaze să îşi 
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restructureze tarifele şi, în al doilea rând, 
prin evaluarea aplicării unui TVA
variabil.

Or. en

Amendamentul 218
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici şi 
mijlocii), statele membre trebuie să se 
asigure că astfel de audituri energetice sunt 
disponibile. Statele membre ar trebui să
poată crea stimulente pentru ca 
întreprinderile care sunt supuse în mod 
regulat auditului energetic să transpună 
în mare parte recomandările care rezultă 
din acesta, cu condiția ca economiile de
energie obținute să fie semnificative şi nici 
un concurent direct să nu fie prejudiciat.

Or. de

Justificare

La pagina 48 din evaluarea impactului, COM pleacă de la ideea că doar o mică parte a 
propunerilor din auditul energetic va fi pusă în aplicare. Mai concret, COM arată că doar 
0,4% până la 5% din consumul total de energie din industrie va fi economisit în mod 
suplimentar până în 2020. Prin urmare, nu are rost ca astfel de audituri să fie prescrise în 
mod obligatoriu: probabilitatea ca măsurile propuse într-un audit să fie într-adevăr 
transpuse este mai mare dacă acestea adoptate în mod voluntar.

Amendamentul 219
Angelika Niebler
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici şi 
mijlocii), statele membre trebuie să se 
asigure că astfel de audituri energetice sunt 
disponibile. În plus, statele membre sunt 
invitate să creeze condiții-cadru adecvate 
pentru introducerea unui audit energetic 
regulat în întreprinderile mari, întrucât 
economiile de energie pot fi semnificative.

Or. de

Justificare

Acordurile voluntare încheiate cu întreprinderi, respectiv cu grupuri de întreprinderi, precum 
şi sistemele naționale de stimulare s-au dovedit a fi un instrument extrem de eficient pentru 
realizarea obiectivelor privind protecția climei şi a mediului şi pentru sporirea eficienței 
energetice, dacă sunt coroborate cu o monitorizare strictă.

Amendamentul 220
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici şi 
mijlocii), statele membre trebuie să se 
asigure că astfel de audituri energetice sunt 
disponibile. Auditurile energetice trebuie 

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

întreprinderile mari să efectueze audituri 
energetice în mod regulat, întrucât 
economiile de energie pot fi semnificative.

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca auditurile energetice să fie efectuate de experți interni trebuie aprobată. 
Programele periodice de audit proprii întreprinderilor ar trebui să fie acceptate, de exemplu, 
în cadrul acordurilor voluntare pe termen lung.

Amendamentul 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a valorifica potențialul de 
economisire a energiei în anumite 
segmente ale pieței unde auditurile 
energetice nu sunt în general oferite din 
punct de vedere comercial (cum ar fi 
gospodăriile sau întreprinderile mici şi 
mijlocii), statele membre trebuie să creeze 
condițiile pentru ca auditurile energetice 
să fie disponibile şi pentru a asigura 
certificarea auditorilor energetici. 
Auditurile energetice trebuie să aibă un 
caracter obligatoriu şi regulat pentru 
întreprinderile mari, întrucât economiile de 
energie pot fi semnificative.

Or. en

Amendamentul 222
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Auditurile energetice ar trebui să fie promovate în regim voluntar, permițând statelor membre 
să îşi păstreze flexibilitatea în elaborarea sistemelor naționale de stimulare a eficienței 
energetice pe baza acordurilor voluntare pe termen lung cu sectorul privat / industria 
privată. Astfel de acorduri voluntare s-au dovedit a avea o contribuție de mare succes la 
îmbunătățirea eficienței energetice şi la protecția climei în mai multe state membre.

Amendamentul 223
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 224
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru 
să fi instituit un sistem de asigurare şi 
control a calității acestora, care să aplice 
sancțiuni atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați pentru care statele membre ar 
trebui să creeze cadrele adecvate.

Or. en

Justificare

Proceduri de simplificare şi oportunitatea ca statele membre să se organizeze în funcție de 
situația națională.

Amendamentul 225
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod obiectiv şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
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condiția ca aceştia să fie calificați sau
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi 
control a calității acestora, care să aplice 
sancțiuni atunci când este necesar.

condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura că rentabilitatea  este considerată un 
principiu imperativ în scopul de a evita auditurile neproductive ale fluxurilor de energie fără 
potențial de eficiență energetică. Auditurile interne nu ar trebui să depindă de punerea în 
aplicare a unui sistem special de către statele membre.

Amendamentul 226
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați şi ca statul membru să fi instituit 
un sistem de asigurare şi control a calității 
acestora, care să aplice sancțiuni atunci 
când este necesar. Statele membre creează 
condiții-cadru adecvate pentru a asigura 
disponibilitatea unui număr suficient de 
experți acreditați şi calificați pe piață.

Or. en

Amendamentul 227
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar. Statele membre 
creează condiții-cadru adecvate pentru a 
asigura disponibilitatea unui număr 
suficient de experți acreditați şi calificați 
pe piață.

Or. en

Justificare

Posibilitatea ca auditurile energetice să fie efectuate de către experți interni, astfel cum este 
menționat la considerentul 20, face parte din definiția „auditurilor independente”, prevăzută 
la articolul 7 alineatul (2) şi, prin urmare, ar trebui să fie integrată în articolul 7.

Amendamentul 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Această 
cerință permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni sau ai 
societăților ce oferă servicii în sectorul 
energiei, cu condiția ca aceştia să fie 
calificați sau acreditați, să nu fie direct 
implicați în activitatea auditată, şi ca statul 
membru să fi instituit un sistem de 
asigurare şi control a calității acestora, care 
să aplice sancțiuni atunci când este necesar.
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Or. en

Justificare

Excluderea societăților de servicii energetice (ESCO) din procesul de auditare va duce la 
riscul de a genera audituri standardizate şi de calitate inferioară. Mai mult, numai aceste 
societăți au competența de a efectua audituri la scară largă, de exemplu, care sunt deosebit 
de importante pentru clădirile nerezidențiale şi pentru industrie.

Amendamentul 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Această 
cerință permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni sau de 
furnizori de servicii energetice, cu condiția 
ca aceştia să fie calificați sau acreditați, să 
nu fie direct implicați în activitatea 
auditată, şi ca statul membru să fi instituit 
un sistem de asigurare şi control a calității 
acestora, care să aplice sancțiuni atunci 
când este necesar.

Or. en

Amendamentul 230
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent, accesibil şi rentabil. 
Cerința de independență permite ca 
auditurile să fie efectuate de către experți 
interni sau de către furnizorii 
profesionişti de servicii energetice, cu 
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activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

Or. ro

Amendamentul 231
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceştia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, şi ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare şi control 
a calității acestora, care să aplice sancțiuni 
atunci când este necesar.

(20) Aceste audituri trebuie să fie efectuate 
în mod independent şi rentabil. Cerința de 
independență permite ca auditurile să fie 
efectuate de către experți interni sau 
experți din societățile care furnizează 
servicii energetice, cu condiția ca aceştia 
să fie calificați sau acreditați, să nu fie 
direct implicați în activitatea auditată, şi ca 
statul membru să fi instituit un sistem de 
asigurare şi control a calității acestora, care 
să aplice sancțiuni atunci când este necesar.

Or. de

Justificare

Dacă Comisia are încredere în capacitatea companiilor de furnizare a serviciilor energetice, 
de ce nu ar considera că acestea pot efectua audituri energetice independente? În orice caz, 
prin excluderea acestora, piața serviciilor de furnizare de energie va fi limitată, în loc să fie 
extinsă.

Amendamentul 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Costul măsurilor de îmbunătățire a 
eficienței energetice, inclusiv al sistemelor 
de obligații în ceea ce priveşte economiile 
de energie şi al introducerii de contoare 
inteligente, va fi transferat probabil către 
consumatorii finali prin intermediul 
facturilor la energie. Pentru a asigura că 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei şi furnizorii de servicii energetice 
furnizează în mod echitabil şi rentabil 
aceste servicii consumatorilor, statele 
membre ar trebui să stabilească cerințe 
privind raportarea transparentă a 
costurilor către autoritățile naționale de 
reglementare.

Or. en

Amendamentul 233
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Costul măsurilor de îmbunătățire a 
eficienței energetice, inclusiv al sistemelor 
de obligații în ceea ce priveşte eficiența 
energetică şi al introducerii de contoare 
inteligente, va fi transferat probabil către 
consumatorii finali prin intermediul 
facturilor la energie. Pentru a asigura că 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei şi că furnizorii de servicii 
energetice furnizează în mod echitabil şi 
rentabil aceste servicii consumatorilor, 
statele membre ar trebui să stabilească 
cerințe privind raportarea transparentă a 
costurilor către autoritățile naționale de 
reglementare.

Or. en
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Justificare

Directiva trebuie să recunoască faptul că cei care vor plăti multe dintre măsurile propuse de 
îmbunătățire a eficienței energetice, cum ar fi sistemele de obligații în ceea ce priveşte 
eficiența energetică şi introducerea contoarelor inteligente, sunt consumatorii. De asemenea, 
prezenta directivă trebuie să asigure îndeplinirea acestor măsuri într-un mod echitabil şi 
rentabil pentru consumatori.

Amendamentul 234
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească, dacă 
doresc, şi facturi individuale periodice pe 
baza consumului real. Atât timp cât 
încălzirea spațiului este asigurată, 
utilizatorilor ar trebui să li se explice, 
dacă li se facturează consumul real, că 
iarna costurile pot fi mult mai mari decât 
în lunile mai calde.

Or. de

Justificare

Mulți consumatori nu îşi pot permite costurile mari de încălzire dacă nu fac economii în 
timpul anului.

Amendamentul 235
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească 
informații periodice pe baza consumului 
lor real. În plus, statele membre trebuie să 
dezvolte programe de răspuns la cerere, 
care vor promova şi vor recompensa 
producătorii de energie descentralizați şi 
flexibili, în combinație cu furnizorii de 
răspuns la cerere.

Or. en

Justificare

Modificarea propusă prezintă ideea că introducerea contoarelor inteligente trebuie să fie 
însoțită de politici care vizează dezvoltarea de programe de răspuns la cerere.

Amendamentul 236
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 

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

economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real. În plus, statele membre dezvoltă 
programe de răspuns la cerere, care vor 
promova şi vor recompensa producătorii 
de energie descentralizați şi flexibili, 
alături de furnizorii de răspuns la cerere.

Or. en

Amendamentul 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real. În plus, statele membre dezvoltă 
programe de răspuns la cerere, care vor 
promova şi vor recompensa producătorii 
de energie descentralizați şi flexibili, 
alături de furnizorii de răspuns la cerere.

Or. en

Amendamentul 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile care ar putea fi
obținute prin aplicarea la scară largă a 
inovațiilor tehnologice, cum ar fi 
contoarele inteligente. Introducerea 
acestor inovații tehnologice poate fi 
sprijinită doar atunci când analiza 
completă costuri-beneficii este pozitivă, în 
special pentru consumatori, inclusiv 
pentru utilizatorii cu venituri mici şi în 
cazurile în care se garantează 
confidențialitatea. Consumatorul final
trebuie să aibă posibilitatea de a vizualiza 
indicatorii de cost şi consum.

Or. en

Amendamentul 239
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real. În special, statele membre ar trebui 
să solicite distribuitorilor de energie 
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electrică şi gaze să adopte un sistem 
comun de afişare pentru a înlesni deciziile 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 240
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 
inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consumul real, într-un mod uşor 
de înțeles, fie pe ecranul contorului 
inteligent, fie pe internet şi să primească 
facturi individuale periodice pe baza 
consumului real.

Or. en

Amendamentul 241
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 

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

aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente, sistemele de avertizare şi 
control pentru clădiri. Pentru a maximiza 
beneficiile economiei de energie în cazul 
acestor inovații, consumatorii finali ar 
trebui să aibă posibilitatea de a vizualiza 
indicatorii de cost şi consum şi de a-i 
controla în mod corespunzător şi să 
primească facturi individuale periodice pe 
baza consumului real.

Or. en

Justification

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Amendamentul 242
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La elaborarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice, trebuie 
luate în considerare câştigurile în materie 
de eficiență şi economiile obținute prin 
aplicarea la scară largă a inovațiilor 
tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele 
inteligente. Pentru a maximiza beneficiile 
economiei de energie în cazul acestor 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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inovații, consumatorii finali ar trebui să 
aibă posibilitatea de a vizualiza indicatorii 
de cost şi consum şi să primească facturi 
individuale periodice pe baza consumului 
real.

Or. en

Amendamentul 243
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Beneficiile anuale ale măsurilor de 
economisire a energiei se pot ridica la 
1 000 de euro pe gospodărie. Prin urmare, 
politicile privind eficiența energetică 
reprezintă un instrument esențial pentru 
menținerea unor prețuri ale energiei 
accesibile pentru toți consumatorii şi 
pentru combaterea sărăciei energetice.

Or. en

Amendamentul 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Sărăcia energetică este cauzată în 
principal de veniturile scăzute, locuințele 
precare şi prețurile mari ale energiei. 
Aceste trei elemente trebuie să fie 
combătute prin creşterea eficienței 
energetice a locuințelor, făcând piața 
energiei mai responsabilă, precum şi prin 
elaborarea de măsuri de incluziune 
socială.
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