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Amendamentul 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și 
electricitate și a rețelei centralizate de 
încălzire și răcire. Planurile trebuie să 
acopere o perioadă de timp suficient de 
lungă pentru a se pune la dispoziția 
investitorilor informații privind planurile 
naționale de dezvoltare și pentru a 
contribui la un mediu de investiții stabil și 
încurajator. Noile instalații de generare a 
energiei electrice și instalațiile existente 
substanțial renovate sau al căror permis ori 
autorizație de funcționare este actualizată 
trebuie echipate cu unități de cogenerare 
cu randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile 
apropiate de punctele cu cerere de energie 
termică. Cu toate acestea, statele membre 
trebuie să aibă posibilitatea de a stabili 
condiții de scutire de la aceste obligații în 
cazul în care au fost îndeplinite anumite 
condiții.

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să realizeze o evaluare 
cuprinzătoare a cererii de încălzire și 
răcire; Această evaluare trebuie să acopere 
o perioadă de timp suficient de lungă 
pentru a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente care trebuie să fie 
substanțial renovate sau al căror permis ori 
autorizație de funcționare este actualizată 
trebuie să facă obiectul unor analize 
privind utilitatea, din punct de vedere 
tehnic și economic, a echipării lor cu 
unități de cogenerare cu randament ridicat 
care să recupereze căldura reziduală 
rezultată în urma producției de energie 
electrică.

Or. en
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Amendamentul 246
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică atâta vreme 
cât este garantată o cerere suficientă de 
căldură și o funcționare economică a 
instalației, iar infrastructura subordonată
există deja sau poate fi extinsă fără 
cheltuieli mari. Căldura reziduală poate fi 
ulterior transportată acolo unde este 
solicitată prin intermediul rețelelor de 
încălzire centralizată. În plus, statele 
membre ar putea să adopte criterii de 
autorizare care să asigure amplasarea 
instalațiilor în siturile apropiate de punctele 
cu cerere de energie termică. Cu toate 
acestea, statele membre trebuie să aibă, în 
acest caz, posibilitatea de a stabili condiții 
de scutire de la aceste obligații în cazul în 
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care au fost îndeplinite anumite condiții.

Or. de

Justificare

Instalațiile PCCE nu au niciun rost în mijlocul unui spațiu verde. Nu pot fi însă nici 
amplasate întotdeauna, așa cum sugerează Comisia, în imediata apropiere a potențialilor 
consumatori – aproximativ în mijlocul unei zone rezidențiale. Alegerea locației trebuie să 
rămână, ca și până acum, la latitudinea autorităților locale, care să poarte un dialog, nu în 
ultimul rând, cu locatarii și alte părți interesate. În același timp, trebuie asigurată 
rentabilitatea exploatării.

Amendamentul 247
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și răcire 
și să evalueze considerentele 
socioeconomice și comerciale care stau la 
baza acestei dezvoltări. Planurile trebuie să 
acopere o perioadă de timp suficient de 
lungă pentru a se pune la dispoziția 
investitorilor informații privind planurile 
naționale de dezvoltare și pentru a 
contribui la un mediu de investiții stabil și 
încurajator. Noile instalații de generare a 
energiei electrice și instalațiile existente 
substanțial renovate sau al căror permis ori 
autorizație de funcționare este actualizată 
trebuie echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică, în cazul în 
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rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic, socioeconomic și 
comercial. Căldura reziduală poate fi 
ulterior transportată acolo unde este 
solicitată prin intermediul rețelelor de 
încălzire centralizată. În acest scop, statele 
membre trebuie să adopte criterii de 
autorizare pentru a asigura amplasarea 
instalațiilor în siturile apropiate de punctele 
cu cerere de energie termică. Cu toate 
acestea, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a stabili condiții de scutire 
de la aceste obligații în cazul în care au fost 
îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 248
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire, în cazul în care acest lucru este 
adaptat climatului și structurii locuințelor 
acestora. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
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căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 249
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și 
electricitate și a rețelei centralizate de 
încălzire și răcire. Planurile trebuie să 
acopere o perioadă de timp suficient de 
lungă pentru a se pune la dispoziția 
investitorilor informații privind planurile 
naționale de dezvoltare și pentru a 
contribui la un mediu de investiții stabil și 
încurajator. Noile instalații de generare a 
energiei electrice și instalațiile existente 
substanțial renovate sau al căror permis 
ori autorizație de funcționare este 
actualizată trebuie echipate cu unități de 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune.
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cogenerare cu randament ridicat care să 
recupereze căldura reziduală rezultată în 
urma producției de energie electrică. 
Căldura reziduală poate fi ulterior 
transportată acolo unde este solicitată 
prin intermediul rețelelor de încălzire 
centralizată. În acest scop, statele membre 
trebuie să adopte criterii de autorizare 
pentru a asigura amplasarea instalațiilor 
în siturile apropiate de punctele cu cerere 
de energie termică. Cu toate acestea, 
statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a stabili condiții de scutire 
de la aceste obligații în cazul în care au 
fost îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 250
András Gyürk

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă 
pentru a se pune la dispoziția 
investitorilor informații privind planurile 
naționale de dezvoltare și pentru a 
contribui la un mediu de investiții stabil și 
încurajator. Noile instalații de generare a 
energiei electrice și instalațiile existente 
substanțial renovate sau al căror permis 
ori autorizație de funcționare este 
actualizată trebuie echipate cu unități de 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre susțin cogenerarea cu randament 
ridicat de căldură și electricitate și rețeaua 
centralizată de încălzire și răcire.
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cogenerare cu randament ridicat care să 
recupereze căldura reziduală rezultată în 
urma producției de energie electrică. 
Căldura reziduală poate fi ulterior 
transportată acolo unde este solicitată 
prin intermediul rețelelor de încălzire 
centralizată. În acest scop, statele membre 
trebuie să adopte criterii de autorizare 
pentru a asigura amplasarea instalațiilor 
în siturile apropiate de punctele cu cerere 
de energie termică. Cu toate acestea, 
statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a stabili condiții de scutire 
de la aceste obligații în cazul în care au 
fost îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 251
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie
echipate cu unități de cogenerare cu 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată pot fi echipate 
cu unități de cogenerare cu randament 
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randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

ridicat care să recupereze căldura reziduală 
rezultată în urma producției de energie 
electrică. Căldura reziduală poate fi ulterior 
transportată acolo unde este solicitată prin 
intermediul rețelelor de încălzire 
centralizată. În acest scop, statele 
membre pot să adopte criterii de autorizare 
pentru a asigura amplasarea instalațiilor în 
siturile apropiate de punctele cu cerere de 
energie termică. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
stabili condiții de scutire de la aceste 
obligații în cazul în care au fost îndeplinite 
anumite condiții.

Or. ro

Amendamentul 252
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
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căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții. În 
vederea susținerii investițiilor din 
domeniul PCCE, instalațiile în cauză nu 
ar trebui să facă în mod obligatoriu 
obiectul Directivei 2003/87 CE din 13 
octombrie 2003.

Or. de

Justificare

Operatorii instalațiilor PCCE trebuie să aibă posibilitatea de a alege liber dacă doresc să 
participe la sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Amendamentul 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze studii 
privind potențialul național de dezvoltare 
a cogenerării cu randament ridicat de 
căldură și electricitate și a rețelei 
centralizate de încălzire și răcire. Statele 
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perioadă de timp suficient de lungă 
pentru a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un 
mediu de investiții stabil și încurajator. 
Noile instalații de generare a energiei 
electrice și instalațiile existente substanțial 
renovate sau al căror permis ori autorizație 
de funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

membre trebuie să ofere investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare pe o perioadă suficient de 
lungă, care ar contribui la un mediu de 
investiții stabil și încurajator. În cazul în 
care analiza costuri-beneficii este pozitivă,
noile instalații de generare a energiei 
electrice și instalațiile existente substanțial 
renovate sau al căror permis ori autorizație 
de funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții. La 
adoptarea criteriilor de autorizare, statele 
membre ar trebui să asigure respectarea 
deplină a competențelor regionale și 
locale în domeniul amenajării teritoriului.

Or. en

Amendamentul 254
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri
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naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile 
apropiate de punctele cu cerere de energie 
termică. Cu toate acestea, statele membre 
trebuie să aibă posibilitatea de a stabili 
condiții de scutire de la aceste obligații în 
cazul în care au fost îndeplinite anumite 
condiții.

naționale, care să ia în considerare 
potențialul de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie să ia în 
considerare fezabilitatea instalării de 
unități de cogenerare cu randament ridicat 
care să recupereze căldura reziduală 
rezultată în urma producției de energie 
electrică. Căldura reziduală poate fi ulterior 
transportată acolo unde este solicitată prin 
intermediul rețelelor de încălzire 
centralizată. În acest scop, statele membre 
trebuie să adopte criterii de autorizare 
pentru a evalua potențialul de amplasare a
instalațiilor în siturile apropiate de punctele 
cu cerere de energie termică. Cu toate 
acestea, statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a stabili condiții de scutire 
de la aceste obligații în cazul în care au fost 
îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
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membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică, în cazul în 
care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic, economic și comercial. 
Căldura reziduală poate fi ulterior 
transportată acolo unde este solicitată prin 
intermediul rețelelor de încălzire 
centralizată. În acest scop, statele membre 
trebuie să adopte criterii de autorizare 
pentru a asigura amplasarea instalațiilor în 
siturile apropiate de punctele cu cerere de 
energie termică. Cu toate acestea, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
stabili condiții de scutire de la aceste 
obligații în cazul în care au fost îndeplinite 
anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 

(23) Cogenerarea cu randament ridicat 
(PCCE) și rețeaua de încălzire și răcire 
centralizată dețin un potențial semnificativ 
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de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire. Planurile trebuie să acopere o 
perioadă de timp suficient de lungă pentru 
a se pune la dispoziția investitorilor 
informații privind planurile naționale de 
dezvoltare și pentru a contribui la un mediu 
de investiții stabil și încurajator. Noile 
instalații de generare a energiei electrice și 
instalațiile existente substanțial renovate 
sau al căror permis ori autorizație de 
funcționare este actualizată trebuie 
echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

de economisire a energiei primare care este 
în general nevalorificat în Uniune. Statele 
membre ar trebui să elaboreze planuri 
naționale de dezvoltare a cogenerării cu 
randament ridicat de căldură și electricitate 
și a rețelei centralizate de încălzire și 
răcire, care să conțină evaluări ale 
costurilor socioeconomice. Planurile 
trebuie să acopere o perioadă de timp 
suficient de lungă pentru a se pune la 
dispoziția investitorilor informații privind 
planurile naționale de dezvoltare și pentru 
a contribui la un mediu de investiții stabil 
și încurajator. Noile instalații de generare a 
energiei electrice și instalațiile existente 
substanțial renovate sau al căror permis ori 
autorizație de funcționare este actualizată 
trebuie echipate cu unități de cogenerare cu 
randament ridicat care să recupereze 
căldura reziduală rezultată în urma 
producției de energie electrică. Căldura 
reziduală poate fi ulterior transportată 
acolo unde este solicitată prin intermediul 
rețelelor de încălzire centralizată. În acest 
scop, statele membre trebuie să adopte 
criterii de autorizare pentru a asigura 
amplasarea instalațiilor în siturile apropiate 
de punctele cu cerere de energie termică. 
Cu toate acestea, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a stabili condiții de 
scutire de la aceste obligații în cazul în care 
au fost îndeplinite anumite condiții.

Or. en

Amendamentul 257
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Societățile de producție care 
utilizează căldură reziduală de la 
centralele electrice pe post de căldură 
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procesuală ar trebui să obțină acest tip de 
căldură la prețuri preferențiale, iar costul 
acestei energii să fie scutit de impozit.

Or. pl

Justificare

În prezent, în mediul înconjurător sunt degajate cantități semnificative de energie termică
neutilizată, reprezentând o parte din energia primară, mai ales în zone în care centralele 
electrice se află departe de aglomerațiile urbane.

Amendamentul 258
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Fabricarea de produse chimice sub 
formă de combustibili sintetici care 
însoțesc producerea prin cogenerare a 
curentului electric sau a căldurii din 
combustibili fosili ar trebuie să 
beneficieze de privilegii fiscale.

Or. pl

Justificare

Există tehnologii care reduc semnificativ emisiile de CO2 în atmosferă, întrucât acest gaz este 
un substrat indispensabil producerii de combustibili sintetici.

Amendamentul 259
András Gyürk

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se spori transparența pentru 
consumatorii finali cu scopul ca aceștia 
să poată alege între energia electrică 

eliminat
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produsă prin cogenerare și energia 
electrică produsă prin alte tehnici, 
originea cogenerării cu randament ridicat 
ar trebui garantată pe baza valorilor de 
referință armonizate privind randamentul 
energetic. Sistemele privind garanțiile de 
origine nu implică în sine dreptul de a 
beneficia de pe urma mecanismelor 
naționale de sprijin. Este important ca 
toate formele de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat să 
fie reglementate de garanțiile de origine. 
Garanțiile de origine ar trebui să fie 
diferențiate de certificatele care pot fi 
preschimbate.

Or. en

Amendamentul 260
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se spori transparența pentru 
consumatorii finali cu scopul ca aceștia 
să poată alege între energia electrică 
produsă prin cogenerare și energia 
electrică produsă prin alte tehnici, 
originea cogenerării cu randament ridicat 
ar trebui garantată pe baza valorilor de 
referință armonizate privind randamentul 
energetic. Sistemele privind garanțiile de 
origine nu implică în sine dreptul de a 
beneficia de pe urma mecanismelor 
naționale de sprijin. Este important ca 
toate formele de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat să 
fie reglementate de garanțiile de origine. 
Garanțiile de origine ar trebui să fie 
diferențiate de certificatele care pot fi 
preschimbate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 261
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a se spori transparența pentru 
consumatorii finali cu scopul ca aceștia să 
poată alege între energia electrică produsă 
prin cogenerare și energia electrică produsă 
prin alte tehnici, originea cogenerării cu 
randament ridicat ar trebui garantată pe 
baza valorilor de referință armonizate 
privind randamentul energetic. Sistemele 
privind garanțiile de origine nu implică în 
sine dreptul de a beneficia de pe urma 
mecanismelor naționale de sprijin. Este 
important ca toate formele de energie 
electrică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat să fie reglementate de 
garanțiile de origine. Garanțiile de origine 
ar trebui să fie diferențiate de certificatele 
care pot fi preschimbate.

(25) Pentru a se spori transparența pentru 
consumatorii finali cu scopul ca aceștia să 
poată alege între energia electrică produsă 
prin cogenerare și energia electrică produsă 
prin alte tehnici, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a marca originea 
cogenerării cu randament ridicat pe baza 
valorilor de referință armonizate privind 
randamentul energetic. Dacă un stat 
membru decide în acest sens, este 
important ca toate formele de energie 
electrică să fie reglementate de garanțiile 
de origine, inclusiv curentul electric 
provenit din energie eoliană sau solară, 
precum și din energie nucleară, cărbune, 
gaze naturale, centrale electrice utilizând 
forța valurilor, fuziunea nucleară și alte 
tehnologii de viitor. În cazul unui mix 
energetic, trebuie indicat procentul 
aferent fiecărei surse, inclusiv al 
costurilor, precum și procentul costurilor 
aferente efortului suplimentar implicat de 
astfel de informații, în vederea garantării 
unei transparențe complete. Garanțiile de 
origine ar trebui să fie diferențiate de 
certificatele care pot fi preschimbate și nu 
implică în sine dreptul de a beneficia de 
pe urma mecanismelor naționale de 
sprijin.

Or. de

Justificare

Dacă UE ia în serios ideea de transparență, atunci clientul trebuie să fie lămurit și cu privire 
la costurile aferente, și nu doar în ceea ce privește originea/modul de generare a curentului 
electric, respectiv a căldurii livrate acestuia. Astfel, în măsura în care un stat membru decid 
să utilizeze un sistem de detecție, acest sistem ar trebui să cuprindă toate sursele de energie și 
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modurile de generare. În acest caz, costurile aferente efortului suplimentar corespunzător 
trebuie suportate de client și, de asemenea, indicate.

Amendamentul 262
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”.

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”, atâta vreme cât 
este garantată respectarea standardelor 
maxime de eficiență pentru ca obiectivul 
directivei să fie menținut.

Or. de

Justificare

Instalațiile mari sunt de obicei mai eficiente decât numeroase instalații mai mici. Dacă este 
luat în serios obiectivul de sporire a eficienței energetice, principiul „a gândi întâi la scară 
mică” nu trebuie să ducă la erodarea obiectivului de eficiență. În consecință, condițiile 
maxime privind eficiența energetică ar trebui aplicate și instalațiilor mici.

Amendamentul 263
Ivo Belet

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
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numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”.

numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”. În acest sens, ar 
trebui facilitată instalarea de unități de 
microcogenerare în spații individuale.

Or. en

Amendamentul 264
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”.

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”. În special, ar 
trebui facilitată instalarea de unități de 
microcogenerare în spații individuale.

Or. en

Justificare

Acest amendament se referă la faptul că procedurile administrative pentru instalarea de 
unități de microgenerare trebuie să fie cât mai simple posibil.

Amendamentul 265
Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”.

Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”. În special, ar 
trebui facilitată instalarea de unități de 
microcogenerare în spații individuale.

Or. en

Amendamentul 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”.

(26) Ar trebui luată în considerare structura 
specifică a cogenerării și a sectoarelor de 
încălzire și răcire centralizată, care includ 
numeroși producători mici și mijlocii, în 
special în momentul reexaminării 
procedurilor administrative pentru 
obținerea permisiunii de a construi 
capacitatea de cogenerare sau rețele 
asociate, în aplicarea principiului „Gândiți 
mai întâi la scară mică”. În special, ar 
trebui facilitată instalarea de unități de 
microcogenerare în spații individuale.

Or. en



PE475.874v01-00 22/112 AM\882687RO.doc

RO

Amendamentul 267
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Majoritatea întreprinderilor UE sunt 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Acestea prezintă un potențial enorm de 
economisire a energiei pentru UE. Pentru a 
le ajuta să adopte măsuri privind eficiența 
energetică, statele membre ar trebui să 
stabilească un cadru favorabil menit să 
ofere IMM-urilor asistență tehnică și 
informații mai bine orientate. În mod ideal, 
și IMM-urile ar fi însărcinate cu 
efectuarea măsurilor de economisire și de 
eficiență energetică, astfel încât, în cadrul 
acestora, s-ar crea noi locuri de muncă 
sau cel puțin s-ar păstra cele deja 
existente.

Or. de

Amendamentul 268
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Majoritatea întreprinderilor UE sunt 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). 
Acestea prezintă un potențial enorm de 
economisire a energiei pentru UE. Pentru a 
le ajuta să adopte măsuri privind eficiența 
energetică, statele membre ar trebui să 
stabilească un cadru favorabil menit să 
ofere IMM-urilor asistență tehnică și 
informații mai bine orientate, reamintind 
totodată că cel mai bun stimulent pentru 
IMM-uri trebuie să fie economiile 
financiare care urmează să fie realizate 
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prin intermediul măsurilor de eficiență 
energetică.

Or. en

Amendamentul 269
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 270
András Gyürk

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 privind emisiile industriale include 
eficiența energetică printre criteriile de 
determinare a celor mai bune tehnici 
disponibile care servesc drept referință 
pentru stabilirea condițiilor de autorizare a 
instalațiilor care se încadrează în domeniul 
său de aplicare, inclusiv instalațiile de 
ardere cu o putere termică nominală totală 

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

de 50 MW sau mai mare.

Or. en

Amendamentul 271
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 privind emisiile industriale include 
eficiența energetică printre criteriile de 
determinare a celor mai bune tehnici 
disponibile care servesc drept referință 
pentru stabilirea condițiilor de autorizare a 
instalațiilor care se încadrează în domeniul 
său de aplicare, inclusiv instalațiile de 
ardere cu o putere termică nominală totală 
de 50 MW sau mai mare. Cu toate acestea, 
directiva în cauză oferă statelor membre 
opțiunea de a nu impune cerințe referitoare 
la eficiența energetică unităților de ardere 
sau altor unități care eliberează dioxid de 
carbon în cadrul sitului pentru activitățile 
enumerate în anexa I la Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității. Pentru a se asigura 
obținerea de îmbunătățiri semnificative în 
ceea ce privește randamentul energetic al 
instalațiilor de generare a energiei electrice 
și termice și al rafinăriilor de uleiuri 
minerale și gaze naturale, nivelurile reale 
de eficiență energetică trebuie monitorizate 
și comparate cu nivelurile relevante privind 
eficiența energetică asociate cu aplicarea 
celor mai bune tehnici disponibile. Comisia 
trebuie să compare nivelurile de eficiență 
energetică și să publice rezultatele, 
garantând protecția datelor cu caracter 
personal, dacă există discrepanțe 
semnificative între nivelurile reale de 
eficiență energetică și nivelurile asociate cu 
aplicarea celor mai bune tehnici 
disponibile. În acest caz, Comisia,
împreună cu statele membre și operatorii,
trebuie să găsească soluții pentru a putea 
spori eficiența energetică fără a afecta 
concurența.
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Comisiei din 21 decembrie 2006.

Or. de

Justificare

Excepțiile din Directiva ETS sunt pe deplin justificate și ar trebui menținute, mai ales că nu 
pot fi eliminate printr-o altă directivă. Nu este esențială introducerea și mai multor obligații, 
ci mai degrabă găsirea de soluții pentru a garanta în continuare competitivitatea industriei 
autohtone. Tocmai industria petrochimică este grav afectată în acest caz.

Amendamentul 272
Edit Herczog

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

comparate cu nivelurile relevante privind 
eficiența energetică asociate cu aplicarea 
celor mai bune tehnici disponibile. Comisia 
trebuie să compare nivelurile de eficiență 
energetică și să ia în considerare 
propunerea de măsuri suplimentare dacă 
există discrepanțe semnificative între 
nivelurile reale de eficiență energetică și 
nivelurile asociate cu aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile. De asemenea, 
informațiile colectate cu privire la valorile 
reale de eficiență energetică ar trebui 
utilizate în procesul de reexaminare a 
valorilor de referință armonizate privind 
randamentul energetic pentru producerea 
separată de căldură și electricitate, 
prevăzute în Decizia 2007/74/CE a 
Comisiei din 21 decembrie 2006.

Or. en

Justificare

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Amendamentul 273
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 noiembrie 

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

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

Or. en
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Justificare

Directiva privind emisiile industriale (2010/75/CE) prevede deja un cadru pentru ca 
operatorii de energie să investească în echipamente energetice eficiente, bazate pe cele mai 
bune tehnici disponibile. Adoptarea unor noi reglementări, cum ar fi stabilirea de noi 
standarde privind eficiența, este, prin urmare, inutilă și se poate suprapune în mod evident cu 
Directiva privind emisiile industriale.

Amendamentul 274
Edit Herczog

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Orice măsură prevăzută de prezenta 
directivă care se aplică industriilor 
energofage identificate ca fiind expuse 
unui risc semnificativ de relocare a 
emisiilor de dioxid carbon în cadrul ETS 
trebuie să ia în considerare 
competitivitatea acestor industrii și, prin 
urmare, ar trebui să fie rentabilă.

Or. en

Justificare

Costul ridicat al energiei, completat de ETS, este factorul principal pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice și reducerea emisiilor pentru sectoarele expuse concurenței 
internaționale.

Amendamentul 275
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pe baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 
membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 

(29) Pe baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 
membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 
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costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
Producătorii de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat ar 
trebui să aibă posibilitatea de a emite o 
invitație la licitație pentru lucrările de 
conectare. Ar trebui facilitat accesul la 
sistemul rețelei pentru energia electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, în special pentru unitățile de 
cogenerare la scară redusă sau pentru 
unitățile de microgenerare.

costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
Producătorii de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat ar 
trebui să aibă posibilitatea de a emite o 
invitație la licitație pentru lucrările de 
conectare. Ar trebui facilitat accesul la 
sistemul rețelei pentru energia electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, în special pentru unitățile de 
cogenerare la scară redusă sau pentru 
unitățile de microgenerare. În special, ar 
trebui să se asigure că acest tip de energie
are acces prioritar la rețea în comparație 
cu energia electrică din energii 
regenerabile, deoarece, în caz contrar, nu 
poate fi asigurată eficiența ridicată prin 
producția combinată de curent electric și 
căldură sau răcire.

Or. de

Justificare

Prin creșterea continuă a producției de energie electrică din energii regenerabile, fără o 
ordine clară a priorității, s-ar ajunge deja în câțiva ani la un conflict între curentul electric 
produs în instalațiile PCCE și curentul electric produs în instalațiile cu surse de energii 
regenerabile. Întrucât instalațiile PCCE dau naștere la două produse, cogenerarea ar trebui 
să aibă prioritate, pentru a se evita costurile ridicate ale sistemelor de stocare de energie 
termică și frig. Doar construcția depozitului de energie electrică va genera în următoarele 
secole costuri suplimentare considerabile.

Amendamentul 276
András Gyürk
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Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pe baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 
membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 
costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005. Producătorii de energie 
electrică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat ar trebui să aibă 
posibilitatea de a emite o invitație la 
licitație pentru lucrările de conectare. Ar 
trebui facilitat accesul la sistemul rețelei 
pentru energia electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, în special 
pentru unitățile de cogenerare la scară 
redusă sau pentru unitățile de 
microgenerare.

(29) e baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 
membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 
costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005. Ar trebui facilitat accesul la 
sistemul rețelei pentru energia electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, în special pentru unitățile de 
cogenerare la scară redusă sau pentru 
unitățile de microgenerare.

Or. en

Amendamentul 277
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pe baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 

(29) Pe baza criteriilor obiective, 
transparente și nediscriminatorii, statele 
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membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 
costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005. Producătorii de energie 
electrică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat ar trebui să aibă 
posibilitatea de a emite o invitație la 
licitație pentru lucrările de conectare. Ar 
trebui facilitat accesul la sistemul rețelei 
pentru energia electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, în special 
pentru unitățile de cogenerare la scară 
redusă sau pentru unitățile de 
microgenerare.

membre ar trebui să stabilească norme care 
să reglementeze susținerea și împărțirea 
costurilor privind conectările la rețea și 
consolidările de rețea, precum și adaptările 
tehnice necesare pentru a integra noii 
producători de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, luând 
în considerare orientările și codurile 
dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condițiile de 
acces la rețea pentru schimburile 
transfrontaliere de energie electrică și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1775/2005. Ar trebui să se asigure 
repartizarea echitabilă a costurilor între 
actorii implicați. Producătorii de energie 
electrică produsă prin cogenerare cu 
randament ridicat ar trebui să aibă 
posibilitatea de a emite o invitație la 
licitație pentru lucrările de conectare. Ar 
trebui facilitat accesul la sistemul rețelei 
pentru energia electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, în special 
pentru unitățile de cogenerare la scară 
redusă sau pentru unitățile de 
microgenerare.

Or. en

Amendamentul 278
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În conformitate cu Directiva 
(CE) 2009/72 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 13 iulie 2009 și cu 
Directiva (CE) 2009/73 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 iulie 2009, operatorii de sisteme de 
distribuție sunt responsabili pentru 
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asigurarea eficienței energetice în cadrul 
exploatării, întreținerii și dezvoltării 
sistemului de distribuție. Această 
responsabilitate ar trebui să implice în 
mod clar dezvoltarea activă a eficienței 
energetice pentru consumatorii racordați 
și potențialii noi consumatori, precum și 
toate acțiunile indirecte necesare care pot 
facilita promovarea, cum ar fi investițiile 
în programele de cercetare și dezvoltare în 
domeniul eficienței energetice, 
angajamentul față de formarea 
autorităților locale sau a comunității de 
afaceri locale.

Or. en

Justificare

Rolul operatorilor de sisteme de distribuție ar trebui să fie subliniat în conformitate cu 
articolul 12.

Amendamentul 279
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

În interiorul UE există diferențe mari cu privire la rata șomajului. În special lucrătorii foarte 
calificați care posedă cunoștințe adecvate de limbi străine ar putea profita de o piață a 
muncii mult mai extinsă.

Amendamentul 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 281
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesar să se continue 
dezvoltarea pieței pentru servicii energetice 
pentru a se asigura disponibilitatea cererii 
și ofertei de servicii energetice. 
Transparența, de exemplu, prin intermediul 
listelor cu furnizorii de servicii energetice, 
poate contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț.

(31) Este necesar să se continue 
dezvoltarea pieței pentru servicii energetice 
pentru a se asigura disponibilitatea cererii 
și ofertei de servicii energetice. 
Transparența, de exemplu, prin intermediul 
listelor cu furnizorii de servicii energetice, 
poate contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț. În acest context, 
ar trebui totuși să se asigure că nu se 
oferă măsuri cu randament rapid, ci un 
ansamblu de măsuri diferite, pentru a 
garanta abordarea rapidă a măsurilor mai 
complexe și, prin urmare, mai 
costisitoare.

Or. de

Justificare

Companiile de furnizare a serviciilor energetice preferă măsurile care se amortizează rapid. 
Dacă, însă, în domeniul clădirilor reducerea evidentă a consumului de energie se dorește de 
fapt în raport cu anul 2050, trebuie abordate rapid și măsurile costisitoare. Numai o 
combinație între cele două opțiuni, un mix optim care să dea randament pe o perioadă de 
timp de 10 până la 20 de ani, promite un succes durabil.

Amendamentul 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesar să se continue 
dezvoltarea pieței pentru servicii energetice 
pentru a se asigura disponibilitatea cererii 
și ofertei de servicii energetice. 
Transparența, de exemplu, prin intermediul 
listelor cu furnizorii de servicii energetice, 
poate contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț.

(31) Contractele de performanță 
energetică (CPE) cuprind o mare 
varietate de mecanisme care dau 
posibilitatea de a pune în aplicare 
tehnologii și soluții mai eficiente din 
punct de vedere energetic. Este necesar să 
se continue dezvoltarea pieței pentru 
servicii energetice pentru a se asigura 
disponibilitatea cererii și ofertei de servicii 
energetice în mod deschis și transparent. 
Transparența, de exemplu, prin intermediul 
listelor cu furnizorii de servicii energetice, 
poate contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț. Piața 
contractelor de performanță energetică 
nu trebuie să fie discriminatorie față de 
niciun furnizor de servicii energetice.

Or. en

Amendamentul 283
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este necesar să se continue 
dezvoltarea pieței pentru servicii energetice 
pentru a se asigura disponibilitatea cererii 
și ofertei de servicii energetice. 

(31) Este necesar să se continue 
dezvoltarea pieței pentru servicii energetice 
pentru a se asigura disponibilitatea cererii 
și ofertei de servicii energetice în mod 
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Transparența, de exemplu, prin intermediul 
listelor cu furnizorii de servicii energetice, 
poate contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț.

transparent și deschis. Transparența, de 
exemplu, prin intermediul listelor cu 
furnizorii de servicii energetice, poate 
contribui la aceasta. De asemenea, 
contractele și orientările tip, în special 
pentru contractarea performanței 
energetice, pot contribui la stimularea 
cererii. Ca și în alte forme ale acordurilor 
de finanțare din partea terților, în cazul 
unui contract privind performanța 
energetică, beneficiarul serviciilor 
energetice evită costurile pentru investiții 
prin utilizarea unei părți din valoarea 
financiară a economiilor de energie pentru 
a rambursa integral sau parțial investițiile 
efectuate de către un terț.

Or. ro

Amendamentul 284
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Trebuie identificate și eliminate 
barierele de reglementare, precum și cele 
de altă natură, apărute în calea utilizării 
contractelor privind performanța energetică 
și a altor acorduri de finanțare din partea 
terților pentru economiile de energie. 
Acestea includ normele și practicile 
contabile care împiedică reflectarea 
corespunzătoare în conturi a investițiilor de 
capital și a economiilor financiare anuale 
rezultate în urma adoptării măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice pentru 
întreaga durată de viață a investițiilor. De 
asemenea, ar trebui atenuate la nivel 
național obstacolele din calea renovării 
stocului existent de clădiri bazate pe 
fragmentarea motivațiilor între diferiții 
actori vizați.

(32) Trebuie identificate și eliminate 
barierele de reglementare, 
administrative, precum și cele de altă 
natură, apărute în calea utilizării 
contractelor privind performanța energetică 
și a altor acorduri de finanțare din partea 
terților pentru economiile de energie. 
Acestea includ normele și practicile 
contabile care împiedică reflectarea 
corespunzătoare în conturi a investițiilor de 
capital și a economiilor financiare anuale 
rezultate în urma adoptării măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice pentru 
întreaga durată de viață a investițiilor. De 
asemenea, ar trebui atenuate la nivel 
național obstacolele din calea renovării 
stocului existent de clădiri bazate atât pe 
fragmentarea motivațiilor între diferiții 
actori vizați cât și pe accesul la diferite 
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mijloace de finanțare.

Or. ro

Amendamentul 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 
fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a stimula investițiile în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în 
clădirile publice și locuințele sociale și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice.

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 
diferitele fonduri europene disponibile, 
cum ar fi fondurile structurale și fondul de 
coeziune, dar și fondurile noi și 
inovatoare, cum ar fi Fondul Elena și 
Fondul european pentru eficiență 
energetică pentru a stimula investițiile în 
ceea ce privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în 
clădirile publice și locuințele sociale și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice.

Or. en

Amendamentul 286
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 
fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a stimula investițiile în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în 
clădirile publice și locuințele sociale și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice.

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 
fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a stimula investițiile în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în 
clădirile publice și locuințele sociale, 
stimularea construirii de clădiri cu 
consum de energie apropiat de zero până 
cel mai târziu la sfârșitul lui 2020 și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice.

Or. de

Justificare

În conformitate cu Directiva privind eficiența energetică a clădirilor, construcția de clădiri 
care nu au un consum de energie apropiat de zero va mai fi autorizată până la 1.1.2021. 
Desigur, crearea încă de pe acum a unor stimulente pentru construcția unor astfel de clădiri 
pare a fi pe deplin justificată. Promovarea construirii acestui tip de clădiri ar trebui însă să 
înceteze în situația în care nu mai este permisă decât construcția clădirilor cu consum de 
energie apropiat de zero.

Amendamentul 287
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 

(33) Statele membre și regiunile ar trebui 
încurajate să exploateze la maximum 
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fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a stimula investițiile în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în 
clădirile publice și locuințele sociale și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice.

fondurile structurale și fondul de coeziune 
pentru a stimula investițiile în ceea ce 
privește măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice. Investițiile în materie 
de eficiență energetică au potențialul de a 
contribui la creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovare și reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, având, 
prin urmare, o contribuție pozitivă la 
coeziunea economică, socială și teritorială. 
Zonele cu potențial de finanțare includ 
măsurile privind eficiența energetică în
clădirile publice și locuințele sociale și 
furnizarea de noi competențe pentru 
promovarea locurilor de muncă în sectorul 
eficienței energetice, precum și finanțarea 
clădirilor noi eficiente din punct de vedere 
energetic.

Or. en

Amendamentul 288
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Cantitatea de cote din sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii este determinată de 
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Directiva ETS, prin urmare, această directivă privind eficiența energetică nu este un 
instrument adecvat prin care să se încerce modificarea acestui plafon. EU ETS este aleasă 
pentru îndeplini rolul unui instrument de piață destinat reducerii emisiilor de CO2 și nu ar 
trebui să existe alte documente legislative care să controleze prețurile cotelor și să creeze 
incertitudini pe piața emisiilor de CO2.

Amendamentul 289
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Schema UE de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS) reprezintă un instrument de piață 
destinat reducerii emisiilor de CO2. În următoarea etapă a EU ETS pentru perioada 2013-
2020, plafonul de reducere treptată (cantitatea maximă de cote) va conduce la realizarea 
obiectivului stabilit de reducere a emisiilor de CO2. Prețul cotelor nu trebuie să fie influențat 
de nicio autoritate pentru a evita orice confuzie pe piață.

Amendamentul 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 291
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 293
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Schema UE de comercializare a emisiilor (EU ETS) trebuie să continue să fie în primul rând 
un instrument de reducere într-un mod rentabil a emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
industriei europene până în 2020 și ulterior. Este important ca organele de reglementare să 
se abțină de la orice ingerință în mecanismele de piață cu scopul controlării prețului cotelor. 
Orice modalitate directă sau indirectă de a modifica temporar sau definitiv acest obiectiv, de 
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exemplu, pentru a compensa efectul măsurilor de eficiență energetică asupra prețului 
carbonului, ar putea împiedica funcționarea pieței.

Amendamentul 294
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) La punerea în aplicare a obiectivului 
de 20% în materie de economie de energie, 
Comisia va trebui să monitorizeze impactul 
noilor măsuri asupra Directivei 
2003/87/CE, stabilind directiva UE privind 
comercializarea cotelor de emisii (ETS), 
pentru a menține stimulentele din sistemul 
de comercializare a emisiilor pentru 
investițiile cu emisii scăzute de carbon și 
pentru a pregăti sectoarele ETS în vederea 
inovațiilor necesare în viitor. Acest fapt 
presupune ca economia să se poată baza 
pe condiții-cadru legislative stabile. Orice 
modificare adusă înainte de 2020 
sistemului de comercializare a emisiilor 
adoptat, care reprezintă o povară 
suplimentară, trebuie astfel exclusă 
pentru a garanta siguranța investițiilor și 
a planificării.

Or. de

Justificare

Comisia ia în calcul reducerea numărului de cote de CO2 și astfel creșterea costurilor. Planul 
unei astfel de intervenții oficiale contrazice în mod fundamental ideea unui sistem de 
economie de piață și generează un climat de neîncredere în rândul investitorilor și al 
creditorilor. Se obține astfel efectul contrar celui necesar: nu se fac investiții, nu se creează 
noi locuri de muncă, iar tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic nu se impun.

Amendamentul 295
Daniel Caspary
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Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) La punerea în aplicare a obiectivului 
de 20% în materie de eficiență energetică, 
Comisia va trebui să monitorizeze impactul 
noilor măsuri asupra Directivei 
2003/87/CE, stabilind directiva UE privind 
comercializarea cotelor de emisii (ETS), și 
invers, pentru a include și efectele pozitive 
ale sistemului de comercializare a 
emisiilor asupra obiectivelor de 20% în
materie de eficiență energetică.

Or. de

Amendamentul 296
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) La punerea în aplicare a obiectivului 
de 20% în materie de eficiență energetică, 
Comisia va trebui să monitorizeze și să ia 
în considerare impactul noilor măsuri 
asupra Directivei 2003/87/CE, stabilind 
directiva UE privind comercializarea 
cotelor de emisii (ETS), pentru a menține 
stimulentele din sistemul de comercializare 
a emisiilor pentru investițiile cu emisii 
scăzute de carbon și pentru a pregăti 
sectoarele ETS în vederea inovațiilor 
necesare în viitor. Măsurile propuse în 
actuala Directivă nu trebuie să se 
suprapună cu prevederile 
Directivei 2003/87⁄CE pentru a nu pune 
în pericol buna funcționare a 
comercializării cotelor de emisii.

Or. ro
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Amendamentul 297
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) La punerea în aplicare a obiectivului 
de 20% în materie de eficiență energetică, 
Comisia va monitoriza impactul noilor 
măsuri asupra Directivei 2003/87/CE, 
stabilind directiva UE privind 
comercializarea cotelor de emisii (ETS) și 
va lua măsuri pentru a stabili un preț
minim al carbonului cu scopul de a 
garanta că piața ETS funcționează în 
conformitate cu scopul său inițial, pentru 
a menține stimulentele din sistemul de 
comercializare a emisiilor pentru 
investițiile cu emisii scăzute de carbon și 
pentru a pregăti sectoarele ETS în vederea 
inovațiilor necesare în viitor.

Or. en

Justificare

Sunt necesare unele clarificări cu privire la măsurile specifice pe care le poate lua Comisia 
pentru ca ETS să stimuleze investițiile în eficiența energetică și în sursele regenerabile de 
energie.

Amendamentul 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că o intervenție a Comisiei, cum ar fi anularea cotelor de emisii de 
CO2 din schema de comercializare (ETS) pentru perioada 2013-2020, nu este posibilă. În caz 
contrar, actorii de pe piață și autoritățile nu ar avea securitate juridică, iar deciziile privind 
investițiile orientate spre viitor, inclusiv deciziile privind eficiența energetică, ar fi mult mai 
dificile.

Amendamentul 299
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
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înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9%, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20% adoptat ulterior privind 
reducerea consumului de energie până în 
2020, prin urmare, nu este necesară 
abordarea nivelului obiectivelor.

înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9%, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20% adoptat ulterior privind 
reducerea consumului de energie până în 
2020 în raport cu prognozele din 2007. 
Prin urmare, nu este necesară prezentarea 
de instrumente obligatorii din punct de 
vedere juridic în prezenta directivă. 
Statele membre care probabil nu vor 
realiza obiectivul propus pentru 2016 
trebuie totuși stimulate să pună în 
aplicare alte măsuri. În acest sens, pot fi 
luate în considerare măsuri obligatorii.

Or. de

Justificare

Dacă majoritatea statelor membre fac dovada că pot realiza obiectivul de reducere a 
consumului cu 9 %, nu se mai justifică introducerea a numeroase instrumente obligatorii, așa 
cum recomandă Comisia. Pentru a realiza obiectivul de reducere a consumului cu 9 %, 
statele membre au fost nevoite să introducă numeroase instrumente. De aceea, un schimb de 
bune practici între statele membre ar merita să fie luat în considerare.

Amendamentul 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
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aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9 %, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20 % adoptat ulterior privind 
reducerea consumului de energie până în 
2020, prin urmare, nu este necesară 
abordarea nivelului obiectivelor.

aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9 %, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20 % adoptat ulterior privind 
eficiența energetică până în 2020, prin 
urmare, este necesară abordarea nivelului 
ambiției.

Or. en

Amendamentul 301
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 

(35) Directiva 2006/32/CE solicită statelor 
membre să adopte și să încerce să atingă 
obiectivul indicativ național global de 9% 
în ceea ce privește reducerea consumului 
de energie până în 2016 prin punerea în 
aplicare a serviciilor energetice și a altor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. Directiva în cauză prevede că 
cel de-al doilea plan pentru eficiență 
energetică adoptat de către statele membre 
trebuie să fie urmat în mod corespunzător, 
după caz, de propunerile Comisiei pentru 
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măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9%, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20% adoptat ulterior privind 
reducerea consumului de energie până în 
2020, prin urmare, nu este necesară 
abordarea nivelului obiectivelor.

măsuri suplimentare, inclusiv extinderea 
perioadei de aplicare a obiectivelor. Dacă 
raportul concluzionează că nu s-a 
înregistrat un progres suficient către 
atingerea obiectivelor indicative naționale 
prevăzute de directiva în cauză, 
propunerile respective trebuie să abordeze 
nivelul și natura obiectivelor. Conform 
evaluării impactului care însoțește prezenta 
directivă, statele membre urmează să 
realizeze obiectivul de 9%, care este o 
opțiune mai puțin ambițioasă decât 
obiectivul de 20% adoptat ulterior privind 
eficiența energetică până în 2020, prin 
urmare, nu este necesară abordarea 
nivelului ambițiilor.

Or. de

Amendamentul 302
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Deși prezenta directivă abrogă 
Directiva 2006/32/CE, articolul 4 din 
Directiva 2006/32/CE ar trebui să fie 
aplicat în continuare până la termenul 
limită de realizare a obiectivului de 9%.

(36) Deși prezenta directivă abrogă 
Directiva 2006/32/CE, articolul 4 din 
Directiva 2006/32/CE ar trebui să fie 
aplicat în continuare până la termenul 
limită de realizare a obiectivului mediu de 
9% în Uniunea Europeană.

Or. pl

Justificare

În funcție de tipul de economie și de mixul energetic, rezultatul urmărit poate fi mai mare sau 
mai mic de 9%.

Amendamentul 303
Herbert Reul
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Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Întrucât scopul prezentei directive, 
care constă în atingerea obiectivului UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie 
până în 2020 și în a deschide calea pentru 
viitoarea creștere a eficienței energetice și 
a altor economii de energie după 2020, nu 
va putea fi realizat de către statele membre 
fără adoptarea de măsuri suplimentare 
privind eficiența energetică, Uniunea ar 
trebui să comunice statelor membre 
recomandări referitoare la cele mai 
eficiente instrumente. Reducerile 
consumului de energie se realizează 
aproape întotdeauna la nivel local, astfel 
încât trebuie să se adopte măsuri concrete, 
cât mai aproape posibil de cetățeni, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În plus, tradițiile, 
evenimentele climatice, economice și de 
altă natură din UE și parțial statele 
membre sunt atât de diferite, încât sunt 
necesare instrumente adaptate. UE nu 
poate susține această diversitate prin 
cerințe obligatorii privind instrumentele.
În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut în articolul 
respectiv, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului în cauză.

Or. de

Justificare

Motto-ul UE, „Unită în diversitate”, trebuie luat în serios dacă cetățenii doresc să participe. 
Cerințele „centraliste”, mai ales când trebuie acționat pe plan local și când diversitatea este 
atât de mare, doar amplifică respingerea Europei. Acest lucru nu poate fi în interesul 
Parlamentului European.
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Amendamentul 304
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Dacă scopul prezentei directive, care 
constă în atingerea obiectivului facultativ 
al UE de reducere cu 20% a consumului de 
energie primară până în 2020 și în a 
deschide calea pentru viitoarea creștere a 
eficienței energetice după 2020, nu va 
putea fi realizat de către statele membre 
fără adoptarea de măsuri suplimentare 
privind eficiența energetică și având în 
vedere că Uniunea ar putea adopta măsuri, 
respectând cu strictețe principiul 
subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, în 
conformitate cu principiul
proporționalității, prevăzut în articolul 
respectiv.

Or. de

Amendamentul 305
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a permite adaptarea la 
progresul și modificările tehnice privind 
distribuția surselor de energie, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebuie delegată Comisiei în ceea ce 
privește anumite aspecte. Este extrem de 

eliminat



AM\882687RO.doc 53/112 PE475.874v01-00

RO

important ca Comisia să desfășoare 
consultări pe parcursul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți.

Or. de

Justificare

Mai democratic ar fi ca directiva să fie prevăzută încă de la început cu data ieșirii din 
vigoare sau data revizuirii. Urmând calea propusă de Comisie, există pericolul ca unele 
elemente esențiale ale directivei să fie modificate în cadrul unei proceduri netransparente și 
nedemocratice. Acest lucru trebuie respins.

Amendamentul 306
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Statele membre ar trebui să susțină 
inițiativele PCCE, mai ales la solicitarea 
de sprijin financiar.

Or. de

Amendamentul 307
Herbert Reul

Propunere de directivă
Capitolul 1 - titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectul, domeniul de aplicare, definiții și 
obiective de eficiență energetică

Obiectul, domeniul de aplicare, definiții și 
obiective de economie de energie

Or. de

Amendamentul 308
Robert Goebbels
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 
atingerea obiectivului UE privind 
reducerea cu 20% a consumului de energie 
până în 2020 și de a deschide calea pentru 
viitoarea creștere a eficienței energetice 
după această dată. Pe măsură ce se impun
energiile regenerabile, cu emisii scăzute 
de CO2, presiunea privind realizarea de 
economii se va diminua după 2020.

Or. de

Justificare

Omenirea va avea întotdeauna nevoie de energie. Măsurile de economisire a energiei nu pot 
fi impuse încontinuu în mod linear, chiar dacă sunt posibile în continuare îmbunătățiri ale 
eficienței.

Amendamentul 309
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii, luând în considerare 
fezabilitatea tehnică și eficiența costurilor 
precum și condițiile climatice și cerințele 
de climat interior, cu scopul de a se 
asigura atingerea obiectivului UE privind 
reducerea cu 20% a consumului de energie 
până în 2020 și de a deschide calea pentru 
viitoarea creștere a eficienței energetice.

Or. ro
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Amendamentul 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 
atingerea obiectivului UE privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
până în 2020, reprezentând un consum 
anual de energie primară de 1 474 Mtep 
în 2020, potrivit previziunilor PRIMES, și 
de a deschide calea pentru viitoarea 
creștere a eficienței energetice după această 
dată.

Or. en

Amendamentul 311
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
pentru promovarea eficienței energetice pe 
teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura 
atingerea obiectivului UE privind 
reducerea cu 20% a consumului de energie 
până în 2020, caz în care „acțiunile 
timpurii” ale statelor membre pot fi luate 
în calcul, și de a deschide calea pentru 
viitoarea creștere a eficienței energetice 
după această dată.

Or. de
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Amendamentul 312
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Formularea din această directivă trebuie țină seama de concluziile adoptate în cadrul 
Consiliului European din martie 2007 al șefilor de stat și de guvern. În plus, echivalarea 
standardelor de eficiență energetică cu economia absolută de energie nu este realistă, 
deoarece sporirea eficienței energetice duce numai la economii specifice de energie, și nu 
neapărat la o scădere absolută a consumului de energie.

Amendamentul 313
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Nivelul eficienței energetice și al programelor disponibile în statele membre este foarte 
diferit. Este important să se sublinieze programele și măsurile (voluntare) anterioare ale 
statelor membre. Acest lucru are drept scop evitarea discriminării celor care sunt în poziții de 
frunte și oferă exemple de bune practici celorlalți.

Amendamentul 314
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 315
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
de măsuri pentru promovarea eficienței
energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul 
de a se asigura atingerea obiectivului 
principal al Strategiei Europa 2020 de 
20 % în materie de eficiență energetică și 
de a deschide calea pentru viitoarea 
creștere a eficienței energetice după această 
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dată.

Or. en

Amendamentul 316
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru comun 
de măsuri pentru promovarea eficienței 
energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul 
de a se asigura atingerea obiectivului 
Strategiei Europa 2020 de 20 % în 
materie de eficiență energetică și de a 
deschide calea pentru viitoarea creștere a 
eficienței energetice după această dată.

Or. en

Amendamentul 317
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Definiția actuală a obiectivului Strategiei Europa 2020 de reducere a consumului de energie 
se referă la realizarea unei reduceri de 20 %, inferioare previziunilor PRIMES pentru 
consumul de energie în 2020. Transformarea acestuia într-un obiectiv de 20 % stabilit în 
raport cu un an de bază reprezintă o metodă mai stabilă decât recurgerea la unele previziuni 
nesigure, oferind astfel siguranță investițiilor. O reducere cu 20 % sub nivelurile din 2007 va 
conduce, de asemenea, la economii de energie mai ridicate și la reduceri corespunzătoare 
mai mari ale importurilor de energie și ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 318
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 319
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

calea pentru viitoarea creștere a eficienței 
energetice pentru 2025, 2030 și după.

Or. en

Amendamentul 320
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 321
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Justificare

Energia finală este energia primită direct de consumatori: acționând asupra energiei finale 
consumatorii finali constată un impact asupra facturilor proprii, ceea ce permite combaterea 
sărăciei energetice și, în general, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor și a 
competitivității întreprinderilor.

Amendamentul 322
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prezintă recomandări
menite să elimine barierele existente pe 
piața energiei și pe piețele serviciilor 
energetice, precum și să depășească 
disfuncționalitățile pieței care împiedică 
eficiența în ceea ce privește aprovizionarea 
și utilizarea energiei, stabilind obiectivele 
naționale în materie de economie de 
energie pentru 2020.

Or. de

Justificare

Din motive de subsidiaritate, UE nu poate să stabilească instrumente valabile pentru toate 
statele membre privind realizarea obiectivelor de economie de energie, ci doar să recomande
instrumente.

Amendamentul 323
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă prevede norme menite să 
elimine barierele existente pe piața energiei 
și să depășească disfuncționalitățile pieței 
care împiedică eficiența în ceea ce privește 

Prezenta directivă prevede norme menite să 
elimine barierele existente pe piața energiei 
și să depășească disfuncționalitățile pieței 
care împiedică eficiența în ceea ce privește 



PE475.874v01-00 62/112 AM\882687RO.doc

RO

aprovizionarea și utilizarea energiei, 
stabilind obiectivele naționale în materie de 
eficiență energetică pentru 2020.

aprovizionarea și utilizarea energiei, 
stabilind obiectivele naționale obligatorii
în materie de eficiență energetică pentru 
2020, 2025 și 2030.

Or. en

Amendamentul 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele fundamentale ale directivei este de a încuraja creșterea piețelor de 
servicii energetice în Uniunea Europeană. Prin urmare, acest aspect ar trebui să se reflecte 
în obiectul prezentei directive, precum și în domeniul de aplicare al acesteia.

Amendamentul 325
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă prevede norme menite să 
elimine barierele existente pe piața energiei 
și să depășească disfuncționalitățile pieței 
care împiedică eficiența în ceea ce privește 

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

aprovizionarea și utilizarea energiei, 
stabilind principalele obiective naționale în 
materie de eficiență energetică pentru 
2020.

Or. ro

Amendamentul 326
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 327
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerințele prevăzute de prezenta 
directivă sunt cerințe minime și nu 
împiedică niciun stat membru să mențină 
sau să introducă măsuri mai stricte. Astfel 
de măsuri trebuie să fie compatibile cu 
legislația Uniunii. Legislațiile naționale 
care prevăd măsuri mai stricte sunt 
notificate Comisiei.

(2) Cerințele prevăzute de prezenta 
directivă sunt cerințe minime și nu 
împiedică niciun stat membru să mențină 
sau să introducă măsuri mai stricte care 
sunt rentabile și implică economii 
suplimentare. Astfel de măsuri trebuie să 
fie compatibile cu legislația Uniunii. 
Legislațiile naționale care prevăd măsuri 
mai stricte sunt notificate Comisiei.

Or. en

Justificare

Măsurile stricte nu ar trebui să fie folosite drept scuză pentru barierele din calea comerțului 
sau pentru tratamentul preferențial al unui stat membru față altul.

Amendamentul 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Clădirile cu valoare arhitecturală, 
istorică sau culturală deosebită pot fi 
exceptate de la cerințele minime stabilite 
de prezenta directivă, având în vedere 
caracteristicile lor tehnice și estetice 
specifice. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să stabilească un sistem special, în 
consultare cu experți reprezentativi ai 
patrimoniului cultural din fiecare țară, în 
cazul în care pentru o anumită clădire cu 
asemenea caracteristici ar fi necesară o 
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astfel de exceptare.

Or. en

Amendamentul 330
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Clădirile cu valoare arhitecturală, 
istorică sau culturală sunt exceptate de la 
cerințele minime stabilite de prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 331
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„energie” înseamnă toate formele de 
produse energetice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) 
nr. 1099/2008;

1. „energie” înseamnă toate formele de
energie disponibile pe piață, inclusiv 
energia electrică, gazele naturale (inclusiv 
gazul natural lichefiat), gazul petrolier 
lichefiat, orice combustibil destinat 
încălzirii și răcirii (inclusiv termoficare și 
răcire urbană centralizată), cărbune și 
lignit, turbă, carburanți (mai puțin 
carburanții pentru aviație și combustibilii 
pentru navigație maritimă) și biomasa, în 
sensul definiției din Directiva 2001/77/CE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 27 septembrie 2001 
privind promovarea electricității produse 
din surse de energie regenerabile pe piața 
internă a electricității;
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Or. en

Amendamentul 332
Daniel Caspary

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică”: eficiența se 
referă la raportul dintre efort și utilitate. 
„Eficiența energetică” nu este așadar 
egală cu „economia de energie”, ci, din
perspectivă economică, trebuie înțeleasă 
ca raportul dintre consumul de energie 
primară și PIB (productivitatea 
energetică/intensitatea energetică 
echivalentă);

Or. de

Amendamentul 333
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „energie primară” înseamnă energia 
chimică conținută atât de combustibilii 
minerali și de derivatele acestora, precum 
și de alte substanțe organice, cât și de 
toate tipurile de energie regenerabilă și 
energie nucleară;

Or. pl

Justificare

Proiectul se referă la eficacitatea utilizării energiei, făcând astfel necesară definiția energiei 
primare.
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Amendamentul 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă 
utilizarea unor cantități mai mici de 
energie, menținând în același timp un 
nivel echivalent de activitate sau servicii 
economice;

Or. en

Justificare

Termenul „eficiență energetică” reprezintă fundamentul prezentei directive și ar trebui 
formulat în mod explicit în directivă pe baza definiției Comisiei prezentată în Planul 2011 
pentru eficiență energetică – COM(2011)109.

Amendamentul 335
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă fie 
atingerea aceluiași scop sau rezultat, 
utilizând mai puțină energie decât 
anterior, fie atingerea unui scop sau 
rezultat mai important, utilizând aceeași 
cantitate de energie;

Or. en
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Amendamentul 336
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă 
consumul mai redus de energie primară 
în vederea desfășurării acelorași activități 
economice sau a unora suplimentare; 

Or. de

Amendamentul 337
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă 
raportul dintre rezultatul constând în 
performanță, servicii, mărfuri sau energie 
și energia folosită în acest scop;

Or. en

Justificare

În conformitate cu definiția din Directiva 2006/32/CE, pe care o abrogă prezenta directivă.

Amendamentul 338
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă 
raportul dintre rezultatul constând în 
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performanță, servicii, mărfuri sau energie 
și energia folosită în acest scop;

Or. en

Amendamentul 339
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „eficiență energetică” înseamnă 
raportul dintre rezultatul constând în 
performanță, servicii, mărfuri sau energie 
și energia folosită în acest scop;

Or. en

Amendamentul 340
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „eficiența sectorială a utilizării 
energiei perimare” înseamnă 
randamentul exprimat de raportul dintre 
energia folosită (contor) și întreaga 
cantitate de energie primară utilizată, 
disponibilă în vederea realizării unui 
obiectiv practic bine determinat dintr-un 
sector, de exemplu, producerea energiei 
electrice pe baza combustibililor minerali 
(numitor) înmulțit cu 100 %;

Or. pl

Justificare

Eficiența este interpretată în mod diferit în documentele CE. De aceea, trebuie specificat clar 
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despre care eficiență a conversiei este vorba în practica sectorială.

Amendamentul 341
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „îmbunătățirea eficienței energetice” 
se referă la îmbunătățirea eficienței 
energetice în utilizarea finală prin 
progrese în tehnică, economie sau, de 
asemenea, în propriul comportament;

Or. de

Amendamentul 342
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „eficiența brută a utilizării energiei 
primare în statele membre până în anul 
2020” înseamnă diferența dintre 
indicativul de utilizare individuală a 
energiei primare de la an la an în cadrul 
contorizării per persoană, conform 
datelor Eurostat (contor) și indicativul 
utilizării individuale a energiei primare în 
anul precedent, conform datelor Eurostat 
(numitor), înmulțit cu 100 %;

Or. pl

Justificare

Statele membre vor deduce din suma economiilor reprezentând rezultatul „eficienței 
individuale” în diferite sectoare, așa-numita „eficiență brută” per capita.
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Amendamentul 343
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „măsuri privind eficiența energetică” 
înseamnă măsuri care duc de regulă la 
îmbunătățiri verificabile și măsurabile 
sau care pot fi evaluate;

Or. de

Amendamentul 344
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „măsuri de eficiență energetică” 
înseamnă totalitatea acțiunilor care, în 
mod normal, duc la o îmbunătățire 
verificabilă și măsurabilă sau estimabilă a 
eficienței energetice;

Or. en

Amendamentul 345
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „consum energetic final brut” se 
referă la produsele energetice care sunt 
livrate industriei, sectorului 
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transporturilor, gospodăriilor, sectorului 
serviciilor, inclusiv sectorului serviciilor 
publice, precum și sectorului agricol, 
silvicol și piscicol în scopuri energetice, 
inclusiv la consumul de curent electric și 
căldură produse de economia energetică 
și la pierderile de curent electric și 
căldură care apar în cadrul transportului 
și distribuției;1

__________________
1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, 
art. 2 litera f

Or. de

Amendamentul 346
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „consum final de energie” înseamnă 
energia consumată în următoarele 
sectoare: industrie, transporturi, servicii 
comerciale și publice, 
agricultură/silvicultură, pescuit, locuințe 
și altele. Acesta nu cuprinde consumul 
neenergetic, cantitățile furnizate pentru 
sectorul de transformare a energiei și 
pentru sectorul energiei;

Or. en

Amendamentul 347
Catherine Trautmann
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Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „intensitate a consumului de energie” 
înseamnă consumul de energie raportat la 
un indicator al activității economice,
precum PIB;

Or. fr

Amendamentul 348
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „intensitate energetică” înseamnă 
raportul dintre energia utilizată pentru a 
produce o unitate din produsul național 
brut;

Or. en

Amendamentul 349
Adam Gierek

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „conversie” înseamnă procesul de 
transformare a unui tip de energie în alt 
tip de energie sau în funcționare;

Or. pl

Justificare

Diferite procese de conversie se caracterizează printr-o eficiență diferită.
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Amendamentul 350
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 351
Francisco Sosa Wagner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „economii de energie”: o cantitate de 
energie economisită determinată prin 
măsurarea și/sau estimarea consumului 
de către consumatorul final înainte și 
după punerea în aplicare a uneia sau a 
mai multor măsuri de îmbunătățire, 
asigurând, în același timp, normalizarea 
condițiilor externe care afectează 
consumul de energie;

Or. en

Justificare

Este necesar să se menționeze definiția pentru economiile de energie, astfel cum este 
formulată în Directiva 2006/32/CE.
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Amendamentul 352
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „economisirea energiei” înseamnă o 
reducere a consumului de energie prin 
intermediul punerii în aplicare a 
măsurilor de eficiență energetică, prin 
schimbarea comportamentelor sau prin 
reducerea activității economice;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă o distincție între termenii „eficiență energetică” și „economisirea 
energiei”; Planul 2011 pentru eficiență energetică – COM(2011) 109 prevede o diferență 
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corespunzătoare.

Amendamentul 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „economii de energie la consumatorul 
final”: o cantitate de energie economisită 
determinată prin măsurarea și/sau 
estimarea consumului de către 
consumatorul final înainte și după 
punerea în aplicare a uneia sau a mai 
multor măsuri de îmbunătățire, 
asigurând, în același timp, normalizarea 
condițiilor externe care afectează 
consumul de energie;

Or. en

Amendamentul 355
Norbert Glante

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „economii de energie la utilizarea 
finală” înseamnă o cantitate de energie 
primară economisită, determinată prin 
măsurarea și/sau estimarea consumului 
de către utilizatorul final înainte și după 
punerea în aplicare a uneia sau a mai 
multor măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, asigurând, în același timp, 
normalizarea condițiilor externe care 
afectează consumul de energie;

Or. de
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Justificare

Întrucât obiectivul european în materie de economie de energie este definit ca economie de 
energie primară, economia ar trebui măsurată și ca energie primară.

Amendamentul 356
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „economisire a consumului de energie 
finală” înseamnă cantitatea de energie 
redusă din consumul de energie, 
determinată prin măsurarea și/sau 
estimarea consumului de energie de către 
consumatorul final înainte și după 
punerea în aplicare a uneia sau a mai 
multor măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice, ținând seama de 
condițiile externe care afectează 
consumul de energie;

Or. fr

Amendamentul 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

condiții normale, s-a dovedit că duce la o 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
economii de energie primară, în condiții 
verificabile și măsurabile sau estimabile;

Or. en

Amendamentul 358
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Folosirea consumului de energie primară ca referință ar înlesni înlocuirea combustibilului, 
care ar putea reduce în anumite condiții emisiile de CO2, însă nu și consumul de energie. Din 
acest motiv, economiile de energie utilizate la final sunt esențiale.

Amendamentul 359
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „serviciu de eficiență energetică 
(energy efficiency service – EES)” 
înseamnă o sarcină sau mai multe sarcini 
convenite, menite să conducă la 
îmbunătățirea eficienței energetice și alte 
criterii de performanță stabilite pe baza 
unui contract care oferă valoare adăugată 
clientului prin garantarea rezultatelor. 
Acesta rezidă în efectuarea audit 
energetic, identificarea, selectarea și 
punerea în aplicare a unor acțiuni de 
îmbunătățire a eficienței energetice și 
măsurarea și verificarea economiilor de 
energie. Se realizează o descriere 
documentată a cadrului propus sau 
convenit pentru acțiuni și a procedurii de 
urmărire. Îmbunătățirea eficienței 
energetice este măsurată și verificată pe o 
perioadă de timp prevăzută în contract 
prin metode convenite în contract.

Or. en

Amendamentul 360
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „serviciu parțial legat de serviciile de 
eficiență energetică” înseamnă un 
serviciu care include doar părți 
(„componente”) ale lanțului de servicii de 
eficiență energetică, cum ar fi auditurile 
energetice, concepute pentru a conduce 
direct sau indirect la o îmbunătățire a 
eficienței energetice;

Or. en
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Amendamentul 361
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „furnizor de servicii de eficiență 
energetică” înseamnă o persoană fizică 
sau juridică ce furnizează servicii de 
eficiență energetică sau servicii parțiale 
legate de serviciile de eficiență energetică 
către instalația sau clădirile clientului 
final;

Or. en

Amendamentul 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (9) din 
Directiva 2004/18/CE1;

- „autorități publice” înseamnă statul, 
colectivitățile teritoriale și asociațiile 
formate din una sau mai multe autorități 
locale;
- „organism de dreptul public” înseamnă 
orice organism:
(a) constituit pentru a îndeplini în mod 
expres cerințe de interes general, de altă 
natură decât industrială sau comercială;
(b) care are personalitate juridică și
(c) a cărui activitate este finanțată în cea 
mai mare parte de stat, de colectivitățile 
teritoriale sau de alte organisme de 
dreptul public sau a cărui gestionare face 
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obiectul controlului acestora din urmă 
sau al cărui consiliu de administrare, de 
conducere sau de supraveghere este 
alcătuit din membri desemnați în 
proporție de peste 50 % de către stat, de 
colectivitățile teritoriale sau de alte 
organisme de drept public;

________________
1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

Or. fr

Amendamentul 363
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE, atât timp 
cât beneficiarul este un organism 
reglementat de dreptul public;

Or. de

Justificare

Este necesar un criteriu clar de delimitare pentru a se evita litigii inutile.

Amendamentul 364
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE, cu 
excepția organismelor publice care 
operează pe o piață competitivă și ale 
căror operațiuni și investiții nu sunt 
finanțate din fonduri de stat;

Or. en

Amendamentul 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE și 
organisme care furnizează spații de locuit 
în cadrul unui serviciu de interes general, 
ce se caracterizează prin chirie periodică 
sau prin acces testat pe baza mijloacelor 
pentru chiriași;

Or. en

Amendamentul 366
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE precum și 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
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Uniunii Europene;

Or. ro

Amendamentul 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE; în 
această definiție nu sunt incluse 
locuințele sociale care nu sunt deținute de 
autoritățile publice;

Or. en

Amendamentul 368
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „clădiri publice” înseamnă clădiri 
deținute de organisme publice care sunt 
folosite și echipate cu sisteme de 
climatizare;

Or. en

Amendamentul 369
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „renovare aprofundată” înseamnă 
reformă energetică cuprinzătoare a unei 
clădiri sau a unui grup de clădiri, care 
conduce la o îmbunătățire a eficienței 
energetice a acestora cu cel puțin 75 % în 
comparație cu nivelurile anterioare 
renovării; 

Or. es

Justificare

Este important să subliniem că renovarea aprofundată reprezintă cea mai bună soluție pentru 
clădirile cu un randament energetic deficitar, pentru o valorificare completă a capacității de 
a realiza economii de energie (sau de a reduce pierderile). Pentru clarificarea acestui 
concept este nevoie de o definiție clară.

Amendamentul 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă nivelul de 
performanță energetică a produselor sau 
a serviciilor care determină cel mai redus 
cost pe durata normată de funcționare 
rămasă, unde:
(a) costul cel mai redus este stabilit luând 
în considerare costurile de investiție 
legate de energie, costurile de întreținere 
și de exploatare, după caz, și costurile de 
eliminare, dacă este necesar; și

(b) durata normată de funcționare este 
stabilită de fiecare stat membru în funcție 
de categoria de produse sau servicii.
Nivelul optim din punctul de vedere al 
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costurilor se situează în intervalul 
nivelurilor de performanță în care analiza 
cost-beneficiu calculată pe durata 
normată de funcționare este pozitivă; în 
ceea ce privește nivelurile optime din 
punctul de vedere al costurilor aferente 
clădirilor și renovării clădirilor, se aplică 
articolul 2 alineatul (14) din 
Directiva 2010/31/UE;

Or. en

Justificare

Această definiție decurge din definiția nivelului optim din punctul de vedere al costurilor, 
prezentată în Directiva privind performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „sistem de gestionare a energiei” 
înseamnă un set de elemente legate între 
ele sau care interacționează între ele 
aparținând unui plan care stabilește 
obiectivul de eficiență energetică și 
strategia de atingere a acestui obiectiv;

5. „strategie de gestionare a energiei” 
înseamnă un set de elemente legate între 
ele sau care interacționează între ele 
aparținând unui plan care stabilește 
obiectivul de eficiență energetică și 
strategia de atingere a acestui obiectiv;

Or. fr

Amendamentul 372
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
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operator de distribuție, responsabilă de 
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

operator de distribuție, responsabilă de 
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali, cu excepția 
transporturilor de energie de la 
persoanele fizice sau juridice pentru care 
producția reprezintă principalul domeniu 
de activitate;

Or. en

Justificare

Persoanele fizice sau juridice pentru care distribuția/vânzarea de energie nu reprezintă 
principalul domeniu de activitate ar trebui să fie excluse. Produsele energetice din industriile 
prelucrătoare sunt generate în principal ca subproduse sau prin recuperarea energiei și a 
combustibililor și sunt utilizate în întreprinderi afiliate. Producătorii care investesc în 
îmbunătățirea eficienței energetice nu se vor confrunta cu sarcini suplimentare.

Amendamentul 373
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, responsabilă de 
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, responsabilă de 
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali, indiferent dacă 
energia este transportată prin intermediul 
unei rețele;

Or. en

Amendamentul 374
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, responsabilă de
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, al cărui obiect 
principal de activitate este transportul 
energiei în vederea livrării acesteia la 
consumatorii finali sau la stațiile de 
distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

Or. ro

Amendamentul 375
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, responsabilă de 
transportul energiei în vederea livrării 
acesteia la consumatorii finali sau la stațiile 
de distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

7. „distribuitor de energie” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică, inclusiv un 
operator de distribuție, responsabilă, ca 
activitate principală, de transportul 
energiei în vederea livrării acesteia la 
consumatorii finali sau la stațiile de 
distribuție care vând energie 
consumatorilor finali;

Or. de

Justificare

În principiu, micii distribuitori de energie nu ar trebui să fie afectați de directivă.

Amendamentul 376
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali;

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali, cu excepția vânzărilor de energie de 
la persoane fizice și juridice pentru care 
producția este domeniul de activitate 
principal;

Or. en

Justificare

Persoanele fizice sau juridice pentru care distribuția / vânzarea de energie nu reprezintă 
principalul domeniu de activitate ar trebui să fie excluse. Produsele energetice din industriile 
prelucrătoare sunt generate în principal ca subproduse sau prin recuperarea energiei și a 
combustibililor și sunt utilizate în întreprinderi afiliate. Producătorii care investesc în 
îmbunătățirea eficienței energetice nu se vor confrunta cu sarcini suplimentare.

Amendamentul 377
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali;

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali, indiferent dacă energia este 
conectată sau nu la rețea;

Or. en

Amendamentul 378
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali;

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică al cărui obiect principal de 
activitate este să vândă energie 
consumatorilor finali;

Or. ro

Amendamentul 379
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali;

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care vinde energie consumatorilor 
finali și care menține legătura cu 
consumatorii finali;

Or. en

Justificare

Atunci când se subliniază importanța relației dintre comerciantul cu amănuntul și 
consumatorul final, comerciantului cu amănuntul, și nu OSD sau alte părți, ar trebui să îi 
revină responsabilitatea transmiterii semnalelor privind prețurile, care îndeamnă clientul 
către un model de consum eficient.

Amendamentul 380
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 

9. „societate de vânzare cu amănuntul a 
energiei” înseamnă o persoană fizică sau 
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juridică care vinde energie consumatorilor 
finali;

juridică care vinde, ca activitate 
principală, energie consumatorilor finali;

Or. de

Justificare

În principiu, micile societăți de vânzare cu amănuntul a energiei nu ar trebui să fie afectate 
de directivă.

Amendamentul 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

11. „furnizor de servicii energetice” 
înseamnă o persoană fizică sau juridică ce 
furnizează servicii energetice sau alte 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice către facilitatea sau sediul 
consumatorului final, inclusiv proprietari 
de clădiri echipate cu sisteme încălzire 
colective;

Or. fr

Amendamentul 382
András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „societate de servicii energetice” 
(energy service company – ESCO) 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
ce furnizează servicii energetice și / sau 
alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice către instalațiile sau clădirile 
utilizatorului și care își asumă un anumit 
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grad de risc financiar în acest sens. Plata 
serviciilor furnizate se bazează (integral 
sau parțial) pe îmbunătățirea eficienței 
energetice și pe îndeplinirea celorlalte 
criterii de performanță convenite;

Or. en

Amendamentul 383
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „societate de servicii energetice” 
(energy service company – ESCO) 
înseamnă o persoană fizică sau juridică 
ce furnizează servicii energetice și / sau 
alte măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice către instalațiile sau clădirile 
utilizatorului și care își asumă un anumit 
grad de risc financiar în acest sens. Plata 
serviciilor furnizate se bazează (integral 
sau parțial) pe îmbunătățirea eficienței 
energetice și pe îndeplinirea celorlalte 
criterii de performanță convenite;

Or. en

Amendamentul 384
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „programe de adaptare a consumului 
de energie” înseamnă un ansamblu de 
măsuri care permit reducerea temporară a 
cererii de energie pentru a îndeplini 
condițiile de furnizare a energiei. 
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Adaptarea consumului de energie 
înlesnește colaborarea dintre furnizorul și 
consumatorul de energie pentru a 
încuraja reducerea consumului în 
perioadele de vârf de sarcină sau pentru a 
îmbunătăți eficiența lanțului valoric al 
energiei;

Or. fr

Amendamentul 385
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „răspuns la cerere” înseamnă 
programe care dau posibilitatea 
consumatorilor de energie să își reducă 
temporar cererea de energie electrică ca 
răspuns la condițiile de aprovizionare. 
Răspunsul la cerere permite colaborarea 
dintre furnizorul de energie și utilizatorul 
de energie în scopul de a încuraja 
reducerea cererii de energie în momentele 
de vârf de sarcină sau ca răspuns la 
solicitările de reducere, sporind eficiența 
lanțului valorii energetice;

Or. en

Amendamentul 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „răspuns la cerere” înseamnă 
modificarea modelului de 
consum / injecție actual / normal de 
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utilizare a energiei electrice de către 
clienții finali / microgeneratoare, ca 
răspuns la modificarea prețurilor energiei 
electrice de-a lungul timpului sau la plata 
de stimulente destinate să adapteze 
utilizarea energiei electrice sau ca 
răspuns la acceptarea ofertei 
consumatorului, individual sau colectiv, 
de a vinde reducerea cererii la un preț pe 
o piață organizată a energiei electrice sau 
unui furnizor cu amănuntul.

Or. en

Amendamentul 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „program de răspuns la cerere” 
înseamnă o aplicație TIC care permite 
consumatorilor de energie să își adapteze 
cererea lor de energie electrică la 
fluctuațiile prețurilor și ale aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „program de răspuns la cerere” 
înseamnă o aplicație TIC care permite 
consumatorilor de energie să își adapteze 
cererea lor de energie electrică la 
fluctuațiile prețurilor și ale aprovizionării.



PE475.874v01-00 94/112 AM\882687RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11 a. „programe de răspuns la cerere” 
înseamnă programe care dau posibilitatea 
consumatorilor de energie să își reducă 
temporar cererea de energie electrică ca 
răspuns la condițiile de aprovizionare. 
Răspunsul la cerere permite colaborarea 
dintre furnizorul de energie și utilizatorul 
de energie cu scopul de a încuraja 
reducerea cererii de energie în momentele 
de vârf de sarcină sau ca răspuns la 
solicitările de reducere, sporind eficiența 
lanțului valorii energetice;

Or. en

Amendamentul 390
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

12. „audit energetic” înseamnă un audit 
sistematic de înaltă calitate a categoriei de 
investiții pentru obținerea unor cunoștințe 
corespunzătoare despre performanța 
energetică actuală a instalațiilor
industriale, a proceselor și clădirilor 
industriale sau a unui serviciu privat sau 
public. Auditul identifică și cuantifică 
economiile rentabile și face recomandări 
pentru realizarea acestor economii și 
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îmbunătățirea performanței energetice. 
Baza pentru aceste calcule trebuie să fie 
costurile și beneficiile pe durata ciclului 
de viață, luând în considerare, de 
asemenea, elemente variabile, cum ar fi 
comportamentul utilizatorilor sau al 
ocupanților. Aceasta oferă proprietarilor 
și managerilor de instalații și de clădiri, 
societăților furnizoare de servicii publice 
și de servicii energetice, precum și 
investitorilor un nivel ridicat de 
certitudine cu privire la costurile 
proiectului și economiile și riscurile 
preconizate;

Or. en

Justificare

Această definiție va stabili un cadru clar și ambițios pentru auditurile energetice, întemeiat 
pe costurile și beneficiile ciclului de viață, mai degrabă decât pe calcule parțiale și eronate 
bazate pe intervalele de recuperare elementară a investițiilor, care nu iau în considerare o 
mare parte a economiilor de energie pe termen lung și nici valoarea-timp a banilor. 
Utilizarea acestor audituri energetice de înaltă calitate va permite, de asemenea, statelor 
membre să dezvolte programe de îmbunătățire a calității certificatelor de performanță 
energetică, care completează Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a 
clădirilor.

Amendamentul 391
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 392
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 393
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „audit energetic” înseamnă o procedură 
sistematică de obținere a unor cunoștințe 
corespunzătoare despre profilul 

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

consumului energetic existent al unei 
clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei 
operațiuni sau instalații industriale sau 
comerciale sau al unui serviciu privat sau 
public, de identificare și de cuantificare a 
oportunităților rentabile de economisire a 
energiei;

Or. fr

Justificare

Informațiile menționate la articolul 2 punctul 12 ar trebui să fie confidențiale pentru a se 
evita orice denaturare a concurenței dintre actorii atât din interiorul, cât și din afara UE.

Amendamentul 394
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „recomandări extrem de eficiente din 
punctul de vedere al costurilor” înseamnă 
măsuri identificate de un audit energetic 
care au perioade de recuperare a 
investițiilor de cinci ani sau mai puțin;

Or. en

Justificare

Clarificarea amendamentului propus de Claude Turmes.

Amendamentul 395
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 

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

beneficiarul și furnizorul unei măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
verificată și monitorizată pe toată 
perioada contractului, prin care 
investițiile (activitatea, aprovizionarea sau 
serviciile) în măsura respectivă sunt plătite
proporțional cu un nivel garantat al 
îmbunătățirii eficienței energetice convenit 
prin contract sau cu alte criterii convenite 
privind performanța energetică, cum ar fi 
economiile financiare sau economiile de 
kilowați-oră;

Or. en

Justificare

Această definiție ar trebui să reflecte practica industrială. Contractele de performanță 
energetică sunt comercializate pe baza garanției pe care acestea o oferă. Acest lucru trebuie 
să fie precizat. În plus, economiile garantate nu sunt doar economii financiare, ci includ, de 
asemenea, economii de kilowați-oră.

Amendamentul 396
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 
beneficiarul și furnizorul unei măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
verificată și monitorizată pe toată 
perioada contractului, prin care 
investițiile în măsura respectivă, inclusiv 
lucrările, bunurile sau serviciile sunt 
plătite proporțional cu un nivel al 
îmbunătățirii eficienței energetice convenit 
prin contract sau cu alte criterii convenite 
privind performanța energetică.

Or. en
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Amendamentul 397
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

13. „contract de performanță energetică” 
înseamnă un acord contractual între 
beneficiarul și furnizorul unei măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
verificată și monitorizată pe toată 
perioada contractului, prin care 
investițiile în măsura respectivă, inclusiv 
lucrările, bunurile sau serviciile sunt 
plătite proporțional cu un nivel al 
îmbunătățirii eficienței energetice convenit 
prin contract sau cu alte criterii convenite 
privind performanța energetică.

Or. en

Justificare

Contractele de performanță energetică nu înseamnă întotdeauna că investiția este realizată 
de furnizorul de servicii energetice.

Amendamentul 398
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Ținând cont de pregătirile sale îndelungate, Comisia ar trebuie să știe că furnizorii de 
servicii energetice lucrează pe baza economiilor de energie garantate, neconvenite. În plus, 
prețurile la energie se modifică des, nu în ultimul rând, din cauza intervențiilor statului. Prin 
urmare, ar trebui să fie posibilă și o economie convenită în kWh.

Amendamentul 399
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „contor inteligent” înseamnă un 
dispozitiv electronic care poate măsura 
consumul de energie oferind mai multe 
informații decât un contor tradițional și 
care poate transmite date utilizând o 
formă de comunicații electronice. O 
caracteristică esențială a contorului 
inteligent este abilitatea acestuia de a 
asigura o comunicare bidirecțională între 
consumator și furnizor / operator. De 
asemenea, acesta ar trebui să promoveze 
serviciile care facilitează economisirea de 
energie în gospodării. În plus, față de 
comunicarea bidirecțională, un contor 
inteligent poate avea orice funcționalitate
sau toate celelalte funcționalități 
suplimentare identificate de mandatul 
M/441 privind contorizarea inteligentă, 
însă în sensul prezentei directive acesta 
trebuie conectat la interfața descrisă la 
punctul 1.1 din anexa VI;

Or. en

Justificare

Nici în Directiva 2006/32/CE, nici în Directiva 2009/72/CE nu există o definiție a contorului 
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inteligent. Definiția de mai sus este preluată din documentul de lucru al serviciilor Comisiei 
intitulat „Notă interpretativă” la Directivele 2009/72/EC și 2009/73/EC și se referă la 
funcționalitățile suplimentare ale unui contor inteligent identificate în mandatul M/441 de 
elaborare de standarde privind contorizarea inteligentă.

Amendamentul 400
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. „situație de plată” înseamnă o 
situație care prezintă consumul de energie 
realizat și costul aferent acestui consum;

Or. en

Justificare

O situație de plată oferă informații consumatorului. Aceasta trebuie să fie diferită de nota de 
plată, deoarece consumatorii ar putea dori să-și eșaloneze plățile de-a lungul anului prin 
intermediul mecanismelor de debit direct sau de plăți anticipate.

Amendamentul 401
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13c. „notă de plată” înseamnă o factură 
care solicită plata;

Or. en

Justificare

O situație de plată oferă informații consumatorului. Aceasta trebuie să fie diferită de nota de 
plată, deoarece consumatorii ar putea dori să-și eșaloneze plățile de-a lungul anului prin 
intermediul mecanismelor de debit direct sau de plăți anticipate.



PE475.874v01-00 102/112 AM\882687RO.doc

RO

Amendamentul 402
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „cogenerare” înseamnă producerea 
simultană, în același proces, a energiei 
electrice și a energiei termice sau 
mecanice;

15. „cogenerare” înseamnă producerea 
simultană, în același proces, a energiei 
electrice și a energiei termice sau mecanice 
sau a produsului material;

Or. pl

Justificare

Ca proces pur energetic, cogenerarea poate fi însoțită de producerea reziduurilor precum 
CO2 sau un alt derivat al acestuia.

Amendamentul 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „căldură reziduală industrială” 
înseamnă curenți calzi proveniți din 
industrie, care reprezintă un produs 
secundar, imposibil de evitat în producția 
industrială, și care nu poate fi utilizat în 
cadrul producției industriale;

Or. en

Amendamentul 404
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „căldură reziduală” înseamnă 
căldură care produsă în mod inevitabil ca 
produs derivat al proceselor industriale și 
de producere de curent electric și care nu 
poate fi utilizată în cadrul producției 
industriale sau al instalației de producere 
de curent electric;

Or. de

Justificare

Această modificare servește clarității la punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul 405
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „căldură reziduală” înseamnă 
energie termică ce reprezintă un produs 
secundar al unui proces al cărui obiectiv 
principal nu este producerea de căldură;

Or. en

Amendamentul 406
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. „căldură reziduală industrială” 
înseamnă curenți calzi proveniți din 
industrie, care reprezintă un produs 
secundar, imposibil de evitat în producția 
industrială, și care nu poate fi utilizat în 
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cadrul producției industriale.

Or. en

Amendamentul 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17b. „căldură reziduală industrială” 
înseamnă curenți calzi proveniți din 
industrie, care reprezintă un produs 
secundar, imposibil de evitat în producția 
industrială, și care nu poate fi utilizat în 
cadrul producției industriale;

Or. en

Justificare

Această definiție este necesară pentru a clarifica dispozițiile de punere în aplicare de la 
articolul 10.

Amendamentul 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a. „microtehnologii de generare a 
energiei” sau „generatoare de 
microenergie” înseamnă o varietate de 
tehnologii de mici dimensiuni de generare 
a energiei electrice și termice, care pot fi 
instalate și utilizate în gospodării 
individuale;

Or. en
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Amendamentul 409
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a. „microtehnologii de generare a 
energiei” sau „generatoare de 
microenergie” înseamnă o varietate de 
tehnologii de mici dimensiuni de generare 
a energiei electrice și termice, care pot fi 
instalate și utilizate în gospodării 
individuale;

Or. en

Amendamentul 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „raportul dintre suprafețe” înseamnă 
raportul dintre suprafața terenului și 
suprafața totală a clădirilor dintr-un anumit 
teritoriu;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 411
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „potențialul de cogenerare a 
centrelor urbane” înseamnă capacitatea 
de utilizare a energiei termice reziduale 
pentru încălzirea în cadrul proceselor 
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tehnologice, precum și pentru răcire;

Or. pl

Justificare

În concluzie, se furnizează diferite posibilități de cogenerare, în funcție de distanța față de 
sursa de căldură, fără să asocieze acest lucru de cantitatea și calitatea beneficiarilor.

Amendamentul 412
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

26. „încălzire și răcire centralizată 
eficientă” înseamnă un sistem de încălzire 
sau răcire centralizată care utilizează cel 
puțin 50% energie termică din surse 
regenerabile, căldură reziduală sau energie 
termică cogenerată sau o combinație între 
acestea și care are un factor de energie 
primară, astfel cum se menționează în 
Directiva 2010/31/UE, și calculează în 
conformitate cu norma EN 15603, de cel
mult 0,8;

Or. de

Justificare

Trimiterea la norma europeană, care definește metoda de calcul a factorului energiei 
primare, va susține punerea în aplicare armonioasă a acestei directive. Această normă 
europeană a fost elaborată pe baza unui mandat al Comisiei de punere în aplicare a 
directivei privind performanța energetică a clădirilor. Comisia se referea atunci la un factor 
mai mic sau egal cu 0,8.

Amendamentul 413
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

26. „încălzire și răcire centralizată 
eficientă” înseamnă un sistem de încălzire 
sau răcire centralizată care utilizează 
energie termică și care are un factor de 
energie primară, astfel cum se menționează 
în Directiva 2010/31/UE, de cel puțin 0,8;

Or. en

Amendamentul 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renouable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renouable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renouables 
can lead to fulfill renouable directive targets.

Amendamentul 416
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 417
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 418
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

26. „încălzire și răcire centralizată 
eficientă” înseamnă un sistem de încălzire 
sau răcire centralizată care utilizează cel 
puțin 50% energie termică din surse 
regenerabile, căldură reziduală sau energie 
termică cogenerată sau o combinație între 
acestea și care are un factor de energie 
primară, astfel cum se menționează în 
Directiva 2010/31/UE, de cel puțin 0,7;

Or. pl
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Justificare

Având în vedere risipa actuală de energie primară, ar trebui să se considere eficient fiecare 
dintre indicativele de cogenerare care depășește 0,7.

Amendamentul 419
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „renovare substanțială” înseamnă 
renovarea a cărei costuri depășesc 50% din 
costurile de investiții pentru o nouă unitate 
comparabilă, în conformitate cu Decizia 
2007/74/CE, sau care necesită actualizarea 
autorizației acordate în temeiul Directivei 
2010/75/UE.

27. „renovare substanțială” înseamnă 
renovarea a cărei costuri depășesc 50% din 
costurile de investiții pentru o nouă unitate 
comparabilă, în conformitate cu Decizia 
2007/74/CE, sau care necesită actualizarea 
autorizației acordate în temeiul Directivei 
2010/75/UE; renovarea substanțială în 
cazul unei clădiri înseamnă 
renovarea unei clădiri conform 
articolului 2 punctul 10 din Directiva 
2010/31/CE.

Or. ro

Amendamentul 420
Giles Chichester

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „finanțare din partea unui terț” 
înseamnă un acord contractual care 
implică o parte terță – alături de 
furnizorul de energie și de beneficiarul 
măsurii de îmbunătățire a eficienței 
energetice –, care oferă capitalul pentru 
măsura respectivă și impune 
beneficiarului o taxă echivalentă cu o 
parte din eficiența energetică obținută ca 
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rezultat al măsurii de îmbunătățire a 
eficienței energetice; partea terță poate fi 
sau nu o societate de servicii energetice;

Or. en

Amendamentul 421
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „economii obținute prin acțiuni 
timpurii” înseamnă acele economii care 
rezultă în urma măsurilor de îmbunătățire 
a eficienței energetice inițiate în unul din 
anii anteriori, dar nu înainte de 1995, și 
care vor genera economii în 2016 și 
ulterior;

Or. en

Amendamentul 422
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „economii obținute prin acțiuni 
timpurii” înseamnă acele economii care 
rezultă în urma măsurilor de îmbunătățire 
a eficienței energetice inițiate în unul din 
anii anteriori, dar nu înainte de 1995, și 
care vor genera economii în 2016 și 
ulterior;

Or. de
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Amendamentul 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. „sărăcie energetică” înseamnă 
obligația de a cheltui o sumă exagerată
din venituri pentru energie. Mai exact, 
acest lucru este definit ca fiind 
procentajul din venitul gospodăriilor pe 
care acestea trebuie să-l plătească și care 
este de două ori mai mare decât valoarea 
medie a procentului plătit de gospodării 
pentru energia utilizată în cadrul 
gospodăriei; acest procent se calculează 
pe baza obținerii acelorași temperaturi 
interioare ca în majoritatea gospodăriilor 
la nivel național.

Or. en

Justificare

O parte din beneficiile eficienței energetice trebuie să fie direcționate către cei care suferă de 
sărăcie energetică. Pentru a face acest lucru, trebuie să se definească acest concept. 
Experiența din Regatul Unit indică unele probleme legate de cota absolută și din acest motiv 
se alege în schimb metodologia cotelor relative.


