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Amendamentul 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Finanțare și asistență tehnică

2a. Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din TFUE, statele membre creează 
facilități de finanțare pentru agregarea 
fluxurilor multiple de finanțare, printre 
care:
(a) contribuții financiare și amenzi 
aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor 
stabilite la articolul 6;
(b) resurse alocate eficienței energetice în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
din Directiva 2009/29/CE;
(c) resurse alocate eficienței energetice 
din obligațiunile UE pentru proiecte;
(d) resurse alocate eficienței energetice în 
cadrul financiar multianual, în special 
Fondul de coeziune și fondurile 
structurale, precum și instrumente 
financiare europene specifice, asistență 
tehnică și inginerie financiară;
(e) resurse alocate eficienței energetice de 
Banca Europeană de Investiții (BEI) și de 
alte instituții financiare europene, în 
special de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și de 
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB);
(f) resurse naționale, inclusiv din bănci 
publice și alte instituții financiare 
naționale.
(2) Facilitățile de finanțare:
(a) utilizează aceste fonduri pentru a 
genera cea mai performantă mobilizare a 
capitalului privat, în special a 
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investitorilor instituționali;
(b) furnizează instrumentele financiare 
(de exemplu garanții de credit pentru 
capitalul privat, garanții de credit pentru 
încurajarea contractelor de performanță 
energetică, subvenții, credite 
subvenționate și linii de credit specifice) 
care să reducă atât riscurile percepute, cât 
și riscurile actuale ale proiectelor în 
materie de eficiență energetică;
(c) sunt legate de programe sau de agenții 
care vor agrega și vor evalua calitatea 
proiectelor privind economisirea de 
energie, vor furniza asistență tehnică, vor 
promova piața serviciilor energetice și vor 
contribui la generarea de cereri din 
partea consumatorilor pentru aceste 
servicii, în conformitate cu articolul 14;
(d) oferă resurse corespunzătoare pentru 
sprijinirea programelor de formare și de 
certificare care îmbunătățesc și 
acreditează competențele în materie de 
eficiență energetică.
(3) La cerere, Comisia acordă asistență 
statelor membre, atunci când este cazul, 
direct sau prin intermediul instituțiilor 
financiare europene, în ceea ce privește
crearea de facilități de finanțare și de 
mecanisme de asistență tehnică, în scopul 
de a spori eficiența energetică în diferite 
sectoare, prin încurajarea schimbului de 
bune practici între autoritățile sau 
organismele naționale sau regionale 
responsabile.
(4) În colaborare cu BEI, Comisia 
elaborează o strategie de sprijin pentru ca 
mecanismele de finanțare să atragă 
capital privat, de exemplu prin 
sensibilizarea investitorilor instituționali 
vizați cu privire la facilitățile de finanțare 
și prin elaborarea de orientări bazate pe 
cele mai bune practici.

Or. en
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Amendamentul 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Finanțare și asistență tehnică

(1) Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din TFUE, statele membre creează 
facilități de finanțare pentru agregarea 
fluxurilor multiple de finanțare, printre 
care:
(a) contribuții financiare și amenzi 
aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor 
stabilite la articolul 6;
(b) resurse alocate eficienței energetice în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
din Directiva 2009/29/CE;
(c) resurse alocate eficienței energetice 
din obligațiunile UE pentru proiecte;
(d) resurse alocate eficienței energetice în 
cadrul financiar multianual, în special 
Fondul de coeziune și fondurile 
structurale, precum și instrumente 
financiare europene specifice, asistență 
tehnică și inginerie financiară;
(e) resurse alocate eficienței energetice de 
Banca Europeană de Investiții (BEI) și de 
alte instituții financiare europene, în 
special de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și de 
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB);
(f) resurse naționale, inclusiv din bănci 
publice și alte instituții financiare 
naționale.
(2) Facilitățile de finanțare:
(a) utilizează aceste fonduri pentru a 
genera cea mai performantă mobilizare a 
capitalului privat, în special a 
investitorilor instituționali, folosind 
criterii care să asigure atingerea 
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obiectivelor sociale și de mediu pentru 
acordarea fondurilor;
(b) furnizează instrumente financiare (de 
exemplu garanții de credit pentru 
capitalul privat, garanții de credit pentru 
încurajarea contractelor de performanță 
energetică, subvenții, credite 
subvenționate, linii de credit specifice, 
sisteme de finanțare a terților) care să 
reducă atât riscurile percepute, cât și 
riscurile actuale ale proiectelor în materie 
de eficiență energetică și să permită 
renovări rentabile, chiar și la nivelul 
gospodăriilor cu venituri mici și medii;
(c) sunt legate de programe sau de agenții 
care vor agrega și vor evalua calitatea 
proiectelor de economisire de energie, vor 
furniza asistență tehnică, vor promova 
piața serviciilor energetice și vor contribui 
la generarea de cereri din partea 
consumatorilor pentru aceste servicii, în 
conformitate cu articolul 14;
(d) oferă resurse corespunzătoare pentru 
sprijinirea programelor de formare și de
certificare care îmbunătățesc și 
acreditează competențele în materie de
eficiență energetică.
(e) oferă resurse corespunzătoare pentru 
sprijinirea dialogului social și a stabilirii 
de standarde, vizând îmbunătățirea 
eficienței energetice și asigurarea unor 
condiții de lucru bune, precum și a 
sănătății și a siguranței la locul de 
muncă.
(3) La cerere, Comisia acordă asistență 
statelor membre, atunci când este cazul, 
direct sau prin intermediul instituțiilor 
financiare europene, în ceea ce privește 
crearea de facilități de finanțare și de 
mecanisme de asistență tehnică, în scopul 
de a spori eficiența energetică în diferite
sectoare.
(4) Comisia facilitează schimbul de bune 
practici între autoritățile și organismele 
naționale și regionale responsabile, de 
exemplu prin reuniuni anuale ale 
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organismelor de reglementare, baze de 
date publice cu informații privind punerea 
în aplicare a măsurilor de către statele 
membre și o comparație între țări.

Or. en

Justificare

Propunerea raportorului este apreciată favorabil. Modificări: 2a) Criteriile la care ar trebui 
să adere distribuția fondurilor. 2b) Ar trebui să sublinieze faptul că cel puțin o măsură 
privind îmbunătățirea eficienței energetice ar trebui să vină în ajutorul celor care suferă de 
sărăcie energetică. 2e) Trebuie să asigurăm condiții de lucru adecvate pentru cei care 
realizează îmbunătățirea efectivă a eficienței energetice. 4) În cele din urmă, susținerea 
schimbului de bune practici este esențială și face parte din principiul de bază al politicii 
europene în acest domeniu.

Amendamentul 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Finanțare și asistență tehnică

2a. Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din TFUE, statele membre creează 
facilități de finanțare pentru agregarea 
fluxurilor multiple de finanțare, printre 
care:
(a) contribuții financiare și amenzi 
aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor 
stabilite la articolul 6;
(b) resurse alocate eficienței energetice în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
din Directiva 2009/29/CE;
(c) resurse alocate eficienței energetice 
din obligațiunile UE pentru proiecte;
(d) resurse alocate eficienței energetice în 
cadrul financiar multianual, în special 
Fondul de coeziune și fondurile 
structurale, precum și instrumente 
financiare europene specifice, asistență 
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tehnică și inginerie financiară;
(e) resurse alocate eficienței energetice de 
Banca Europeană de Investiții (BEI) și de
alte instituții financiare europene, în 
special de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și de 
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei (CEB);
(f) resurse naționale, inclusiv din bănci 
publice și alte instituții financiare 
naționale.
(2) Facilitățile de finanțare:
(a) utilizează aceste fonduri pentru a 
genera cea mai performantă mobilizare a 
capitalului privat, în special a 
investitorilor instituționali;
(b) furnizează instrumente financiare (de 
exemplu garanții de credit pentru 
capitalul privat, garanții de credit pentru 
încurajarea contractelor de performanță 
energetică, subvenții, credite 
subvenționate și linii de credit specifice) 
care să reducă atât riscurile percepute, cât 
și riscurile actuale ale proiectelor în 
materie de eficiență energetică;
(c) sunt legate de programe sau de agenții 
care vor agrega și vor evalua calitatea 
proiectelor de economisire de energie, vor 
furniza asistență tehnică, vor promova 
piața serviciilor energetice și vor contribui 
la generarea de cereri din partea
consumatorilor pentru aceste servicii, în 
conformitate cu articolul 14;
(d) oferă resurse corespunzătoare pentru 
sprijinirea programelor de formare și de
certificare care îmbunătățesc și 
acreditează competențele în materie de 
eficiență energetică;
(e) oferă resurse pentru cercetare și 
pentru demonstrare și accelerarea 
absorbției de tehnologii la scară mică și 
de microtehnologii în vederea generării de 
energie, precum și pentru optimizarea 
conectării acestor generatoare la rețea;
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(f) sunt legate de programe care iau 
măsuri de promovare a eficienței 
energetice în toate casele, vizând 
prevenirea sărăciei energetice și 
stimularea proprietarilor care închiriază 
casele să asigure cel mai ridicat nivel de 
eficiență energetică a proprietăților lor;
(3) La cerere, Comisia acordă asistență 
statelor membre, atunci când este cazul, 
direct sau prin intermediul instituțiilor 
financiare europene, în ceea ce privește 
crearea de facilități de finanțare și de 
mecanisme de asistență tehnică, în scopul 
de a spori eficiența energetică în diferite 
sectoare, prin încurajarea schimbului de 
bune practici între autoritățile sau 
organismele naționale sau regionale 
responsabile.

Or. en

Amendamentul 427
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Finanțare și asistență tehnică

Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din tratat, statele membre creează 
facilități de finanțare pentru agregarea 
fluxurilor multiple de finanțare, printre 
care:
(a) contribuții financiare și amenzi 
aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor 
stabilite la articolul 6;
(b) resurse alocate eficienței energetice în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (3) 
din Directiva 2009/29/CE;
(c) resurse alocate eficienței energetice 
din obligațiunile UE pentru proiecte;
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(d) resurse alocate eficienței energetice în 
cadrul financiar multianual, în special 
Fondul de coeziune, fondurile structurale 
și de dezvoltare rurală, precum și 
instrumente financiare europene 
specifice, asistență tehnică și inginerie 
financiară;
(e) resurse alocate eficienței energetice de 
Banca Europeană de Investiții – cum ar fi 
Fondul european pentru eficiența 
energetică - și de alte instituții financiare 
europene, în special de Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei;
(f) resurse naționale, inclusiv din bănci 
publice și alte instituții financiare 
naționale.
(2) Luând în considerare principiile 
flexibilității și subsidiarității, facilitățile de 
finanțare:
(a) utilizează aceste fonduri pentru a 
genera cea mai performantă mobilizare a 
capitalului privat, în special a 
investitorilor instituționali;
(b) furnizează instrumente financiare (de 
exemplu garanții de credit pentru 
capitalul privat, garanții de credit pentru 
încurajarea contractelor de performanță 
energetică, subvenții, credite 
subvenționate și linii de credit specifice) 
care să reducă atât riscurile percepute, cât 
și riscurile actuale ale proiectelor în 
materie de eficiență energetică;
(c) sunt legate de programe sau de agenții 
care vor agrega și vor evalua calitatea 
proiectelor de economisire de energie, vor 
furniza asistență tehnică, vor promova 
piața serviciilor energetice și vor contribui 
la generarea de cereri din partea 
consumatorilor pentru aceste servicii, în 
conformitate cu articolul 14;
(d) oferă resurse corespunzătoare pentru 
sprijinirea programelor de formare și de
certificare care îmbunătățesc și 
acreditează competențele în materie de 
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eficiență energetică.
(3) La cerere, Comisia acordă asistență 
statelor membre, atunci când este cazul, 
direct sau prin intermediul instituțiilor 
financiare europene, în ceea ce privește 
crearea de facilități de finanțare și de 
mecanisme de asistență tehnică, în scopul 
de a spori eficiența energetică în diferite 
sectoare, prin încurajarea schimbului de 
bune practici între autoritățile sau 
organismele naționale sau regionale 
responsabile.

Or. en

Justificare

Raportorul are dreptate atunci când consideră că, în lipsa mecanismelor de finanțare 
necesare, măsurile propuse în prezenta directivă vor rămâne la stadiul de proiect nerealist, 
fără a crea numeroase locuri de muncă și fără a stimula inovarea. Pe lângă sursele de 
finanțare deja evidențiate de raportor, am încuraja Parlamentul European să coreleze 
fondurile pentru dezvoltare rurală cu proiectele de eficiență energetică din zonele rurale.

Amendamentul 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 

(1) Până cel târziu la data de 
30 iunie 2013, statele membre convin 
asupra unor obiective naționale în materie 
de eficiență energetică, pe baza unei 
propuneri a Comisiei, ținând seama de 
metodologie, astfel cum este prevăzută în 
anexa Ia, astfel încât să asigure 
îndeplinirea obiectivului Uniunii de 
economisire a energiei primare în procent 
de 20 % până în 2020, implicând fie o 
reducere a consumului de energie 
primară în UE de 368 Mtep în 2020, fie o 
reducere a intensității energetice a UE la 
maximum 104 tone echivalent petrol la un 
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statelor membre și la nivelul Uniunii. produs intern brut de un milion euro, 
exprimat în anul 2020 la prețurile din 
2005. Obiectivele naționale de eficiență 
energetică sunt exprimate fie ca nivel 
absolut al economisirii de energie primară, 
fie ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020, în raport cu 
PIB-ul estimat în anul respectiv. Se iau în 
considerare măsurile prevăzute de prezenta 
directivă, măsurile adoptate în vederea 
realizării obiectivelor naționale privind 
economiile de energie adoptate în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru a realiza obiectivul general, pare mai adecvat și în concordanță cu principiul 
subsidiarității să se consolideze obiectivele naționale prin introducerea unei posibilități de 
repartizare clară a sarcinilor, a unei metodologii de măsurare și de verificare [a se vedea 
amendamentul la articolul 3 alineatul (2) litera (a)], precum și a unui rol solid al Comisiei [a 
se vedea amendamentul la articolul 19 alineatul (2)]. Acest fapt ar permite statelor membre 
să fie mai flexibile în ceea ce privește alegerea instrumentelor și să respecte raportul 
Bendtsen, adoptat de PE la 15 decembrie 2010.

Amendamentul 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național obligatoriu în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară în 2020, 
care ar trebui notificat Comisiei până la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive]. Aceste obiective sunt bazate pe 
valorile orientative prevăzute în anexa 0 și 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
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vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

reducere cu 20 % a consumului de energie. 
Statele membre adoptă o traiectorie a 
îmbunătățirii eficienței energetice precum 
și măsuri concepute efectiv pentru a 
asigura faptul că îmbunătățirea eficienței 
energetice este egală cu nivelul stabilit în 
traiectorie sau depășește acest nivel. De 
asemenea, statele membre pot adopta 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii. Orice deviere de la 
valorile stabilite în anexa 0 trebuie 
justificată și notificată Comisiei.

Or. en

Justificare

Directiva 2009/28/CE privind energia regenerabilă impune statelor membre să adopte 
măsuri eficiente, compatibile cu traiectoria de îmbunătățire. Această abordare funcționează 
bine în practică și, prin urmare, ar trebui adoptată și în legătură cu eficiența energetică. S-a 
dovedit că obiectivele obligatorii dau rezultate întrucât asigură certitudine investițională 
pentru industrie, precum și faptul că există un angajament politic solid în sensul furnizării de 
rezultate.

Amendamentul 430
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020 sau ca nivel 
absolut al consumului de energie finală 
până în 2020. În momentul stabiliri acestor 
obiective, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de reducere 
cu 20% a consumului de energie, măsurile 
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obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii, precum și măsuri de reducere a 
dependenței de importuri, de creștere a
producției de energie regenerabilă și de 
reducere a emisiilor de CO2.

Or. de

Justificare

Concentrarea exagerată asupra consumului de energie primară duce pe o piață internă la o 
creștere a importului de energie și astfel la dependența de importuri. În plus, trecerea la o 
economie bazată pe energia regenerabilă este îngreunată. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să poată să utilizeze și consumul de energie finală ca referință. Cele mai multe state 
din afara UE (Japonia, China etc.) definesc eficiența energetică ca fiind productivitatea 
energetică a economiei lor.

Amendamentul 431
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul principal al 
Uniunii de eficientizare cu 20 % a 
consumului de energie până în anul 2020, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii. În ceea ce privește 
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stabilirea obiectivelor naționale de 
eficiență energetică, statele membre pot 
lua în considerare circumstanțele 
naționale care afectează eficiența 
consumului de energie primară, cum ar fi 
modificări la nivelul importului și 
exportului de energie, dezvoltarea 
utilizării biomasei, precum și a energiei 
eoliene, solare și a altor surse 
regenerabile de energie, și captarea și 
stocarea carbonului (CSC).

Or. en

Amendamentul 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
nivelul său absolut al consumului de 
energie primară în 2020 se află sub nivelul 
obiectivului stabilit în coloana stângă a 
tabelului de la anexa -1. Aceste obiective 
naționale cu caracter obligatoriu sunt 
compatibile cu obiectivele Uniunii de
reducere cu cel puțin 20 % a consumului
de energie, ceea ce impune o reducere a 
consumului de energie primară de cel 
puțin 368 Mtep în 2020.

Or. en

Justificare

Obiectivele obligatorii asigură implicarea politică. Acestea creează stimulente pentru ca 
întreprinderile să investească, iar statele membre să acționeze, având un efect pozitiv asupra 
economiei, a creării de locuri de muncă și a securității aprovizionării cu energie. Potrivit 
Comisiei, obiectivul de 20 % implică o reducere de cel puțin 368 Mtep în 2020 (energie 
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primară).

Amendamentul 433
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a
consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte 
măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
nivelul său absolut al consumului de 
energie primară în 2020 se află cel puțin 
sub nivelul obiectivului stabilit în anexa
-1. Astfel de obiective naționale cu 
caracter obligatoriu sunt compatibile cu 
obiectivul Uniunii de a economisi cel 
puțin 20 % din energie, menționat la 
articolul 1, ceea ce limitează consumul 
UE de energie primară la maximum 
1353,50 Mtep în 2020, reprezentând 80 % 
din consumul energetic din 2007.

Or. en

Justificare

Politicile actuale privind eficiența energetică sunt afectate negativ de o lipsă de claritate 
privind nivelul economiilor de energie pe care fiecare stat membru trebuie să îl atingă. 
Trebuie elaborată, în cadrul directivei, o metodologie europeană privind modul de stabilire a 
obiectivelor naționale, pentru a garanta cumularea acestor obiective într-un procent de 20 % 
și pentru ca acestea să devină obiective cu caracter obligatoriu deja de la intrarea în vigoare 
a directivei.

Amendamentul 434
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de 
energie, măsurile prevăzute de prezenta 
directivă, măsurile adoptate în vederea 
realizării obiectivelor naționale privind 
economiile de energie adoptate în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național orientativ în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară în 2020. În 
momentul stabilirii acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul Uniunii de sporire cu 20% a 
eficienței energetice până în anul 2020, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii. În ceea ce privește 
stabilirea obiectivelor naționale de 
eficiență energetică, statele membre pot 
lua în considerare circumstanțele 
naționale care afectează consumul de 
energie primară: modificări la nivelul 
importului și exportului de energie, 
dezvoltarea utilizării biomasei, precum și 
a energiei eoliene și solare, și captarea și 
stocarea carbonului (CSC).

Or. en

Amendamentul 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului fie 
de energie finală, fie de energie primară în 
2020. În momentul stabilirii acestor 
obiective, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de reducere 
cu 20 % a consumului de energie, măsurile 
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măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii. În plus, trebuie ținut cont atât de 
măsurile de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, cât și de măsurile care 
duc la sporirea utilizării energiei 
regenerabile.

Or. fi

Justificare

Utilizarea energiei primare ca etalon pentru economiile de energie este problematică și în 
conflict cu obiectivele Uniunii Europene pentru energia regenerabilă. De exemplu, 
suplimentarea utilizării de bioenergie în statele membre poate duce la creșterea consumului 
de energie primară deoarece din biocombustibili se obține mai puțină energie decât din 
combustibilii fosili.

Amendamentul 436
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte 
măsuri de promovare a eficienței 

(1) Prezenta directivă stabilește obiective 
naționale obligatorii de economisire a 
energiei exprimate ca nivel absolut al 
consumului de energie primară în
anii 2020, 2025 și 2030. După cum se 
prevede în anexa I, aceste obiective
naționale vor asigura îndeplinirea 
obiectivului Uniunii de economisire a 
energiei în procent de 20 % până în 2020 
și ulterior acestui an.
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energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 437
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte 
măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național orientativ în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie finală în 2020. În 
acest demers, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de 20 % 
privind eficiența energetică, măsurile 
incluse în prezenta directivă și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Obiectivele naționale orientative ar trebui să fie bazate pe consumul de energie finală. 
Consumul de energie primară poate crește dacă statele membre își îmbunătățesc nivelul de 
independență energetică prin investiții cu emisii scăzute de carbon în producția de energie 
nucleară sau regenerabilă ori în CSC. Investițiile care diminuează nivelul importurilor de 
energie nu ar trebui pedepsite printr-o abordare bazată pe energia primară.

Amendamentul 438
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului 
de energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

(1) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
stabilesc un obiectiv național în materie de 
eficiență energetică bazat pe obiectivele 
sectoriale privind eficiența energetică. 
Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
stabilește o metodologie comună de 
calculare a eficienței energetice 
sectoriale. În momentul stabilirii
obiectivelor, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de reducere 
cu 20 % a consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 439
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de 
energie, măsurile prevăzute de prezenta 
directivă, măsurile adoptate în vederea 
realizării obiectivelor naționale privind 
economiile de energie adoptate în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național orientativ în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară în 2020 în 
raport cu PIB-ul estimat pe cap de 
locuitor în anul respectiv. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
sporire cu 20 % a eficienței energetice 
până în 2020, măsurile prevăzute de 
prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
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statelor membre și la nivelul Uniunii. Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.
Statele membre pot lua în considerare 
nivelul dezvoltării lor în momentul 
stabilirii obiectivelor naționale în materie 
de eficiență energetică.

Or. en

Amendamentul 440
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
reducere cu 20 % a consumului de energie
până în 2020, în comparație cu 2007, ceea 
ce înseamnă că respectivul consum de 
energie primară al Uniunii trebuie redus 
cu 338 Mtep până în anul 2020. Măsurile
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul Uniunii
trebuie, de asemenea, luate în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 441
Angelika Niebler
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului 
de energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, statele 
membre iau în considerare obiectivul UE
de reducere cu 20% a consumului de 
energie, măsurile prevăzute de prezenta 
directivă, măsurile adoptate în vederea 
realizării obiectivelor naționale privind 
economiile de energie adoptate în temeiul 
articolului 4 alineatul (1) din Directiva 
2006/32/CE și alte măsuri de promovare a 
eficienței energetice în cadrul statelor 
membre și la nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică. 
În momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul Uniunii de sporire a eficienței 
energetice cu 20% în raport cu 
previziunile pentru 2020, măsurile
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind eficiența energetică
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

Or. de

Justificare

Formularea din această directivă trebuie să țină seama de concluziile adoptate în cadrul 
Consiliului European din martie 2007 al șefilor de stat și de guvern.

Amendamentul 442
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020, precum și 
obligațiile sectoriale și/sau obligațiile 
consumatorilor finali (în domeniul 
rezidențial, industrial, terțiar și al 
administrației publice) sau încurajează 
acordurile voluntare între operatori. În 
momentul stabilirii acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
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alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

obiectivul Uniunii de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Amendamentul 443
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului 
de energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca reducere cu 20 % a 
intensității energetice generale în 
comparație cu valorile din 2010 în 2020. 
În momentul stabilirii acestui obiectiv, 
statele membre iau în considerare măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.
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Amendamentul 444
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat fie ca nivel absolut al 
economiilor de energie primară, fie ca 
nivel absolut al consumului de energie 
primară în 2020 în raport cu PIB-ul 
estimat și cu consumul de energie pe cap 
de locuitor. În momentul stabilirii acestor 
obiective, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de reducere 
cu 20 % a consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 445
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară sau finală (și al 
producției, al transformării și al 
distribuției de energie) în 2020. În 
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reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

momentul stabilirii acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul Uniunii de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. fi

Justificare

De exemplu, suplimentarea surselor regenerabile de energie duce la sporirea consumului de 
energie primară. De asemenea, înlocuirea energiei electrice importate din terțe țări cu 
energie electrică produsă intern duce la sporirea consumului de energie primară. Pentru ca 
obiectivele politicii energetice să fie consecvente, ar trebui să poată fi definit un obiectiv în 
materie de eficiență energetică pentru consumul final.

Amendamentul 446
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii. Fiecare stat membru își 
poate declara obligatorii obiectivele 
naționale.
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Justificare

Decizia privind modalitatea de impunere a obiectivelor privind economiile ar trebui să revină 
statelor membre.

Amendamentul 447
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului 
de energie primară până în 2020. În 
momentul stabiliri acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul UE de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

(1) În momentul stabilirii obiectivelor de 
eficiență energetică, statele membre iau în 
considerare obiectivul Uniunii de reducere 
cu 20 % a consumului de energie, măsurile 
prevăzute de prezenta directivă, măsurile 
adoptate în vederea realizării obiectivelor 
naționale privind economiile de energie 
adoptate în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) din Directiva 2006/32/CE și alte măsuri 
de promovare a eficienței energetice în 
cadrul statelor membre și la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 448
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară sau finală în 2020. În 
momentul stabilirii acestor obiective, 
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iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

statele membre iau în considerare 
obiectivul Uniunii de reducere cu 20 % a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. fr

Justificare

Energia finală este singura care are un impact direct asupra consumatorilor: măsurile 
privind energia finală au un impact vizibil asupra facturilor consumatorilor finali și 
contribuie, prin urmare, la combaterea sărăciei energetice și, în general, la sporirea puterii 
de cumpărare a cetățenilor și la creșterea competitivității întreprinderilor.

Amendamentul 449
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
raportul privind intensitatea energetică, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 450
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul Uniunii de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE, 
măsurile timpurii și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Nivelul de eficiență energetică și programele disponibile în statele membre diferă în mare 
măsură. Este importantă evidențierea programelor și a măsurilor (voluntare) din statele 
membre care au existat în trecut. Este potrivit să se onoreze pionierii și să se dea exemple de 
bune practici pentru ceilalți.

Amendamentul 451
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară în 2020. În momentul 
stabilirii acestor obiective, statele membre 
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iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

iau în considerare obiectivul Uniunii de 
reducere cu 20 % a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri rentabile de promovare a 
eficienței energetice în cadrul statelor 
membre și la nivelul Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 452
Michael Theurer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național în materie de eficiență energetică 
exprimat ca nivel absolut al consumului de 
energie primară până în 2020. În momentul 
stabiliri acestor obiective, statele membre 
iau în considerare obiectivul UE de 
reducere cu 20% a consumului de energie, 
măsurile prevăzute de prezenta directivă, 
măsurile adoptate în vederea realizării 
obiectivelor naționale privind economiile 
de energie adoptate în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE și 
alte măsuri de promovare a eficienței 
energetice în cadrul statelor membre și la 
nivelul Uniunii.

(1) Statele membre stabilesc un obiectiv 
național obligatoriu în materie de eficiență 
energetică exprimat ca nivel absolut al 
consumului de energie primară în 2020. În 
momentul stabilirii acestor obiective, 
statele membre iau în considerare 
obiectivul Uniunii de reducere cu 20% a 
consumului de energie, măsurile prevăzute 
de prezenta directivă, măsurile adoptate în 
vederea realizării obiectivelor naționale 
privind economiile de energie adoptate în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) din 
Directiva 2006/32/CE și alte măsuri de 
promovare a eficienței energetice în cadrul 
statelor membre și la nivelul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 453
Adam Gierek

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

(1a) În cazul în care eficiența energiei 
primare produse pe bază de combustibili 
fosili este mai mică sau egală cu 50%, 
utilizatorii săi industriali, în special cei 
din sectorul energetic, trebuie să 
achiziționeze, prin licitație, drepturile 
pentru emiterea întregii cantități de CO2
generate în timpul procesului de 
conversie; depășirea pragului de eficiență
de 50% îi scutește pe poluatori de 
obligația achiziționării drepturilor pentru 
emisii de CO2 prin licitații cu un procent 
echivalent cu eficiența totală redusă cu 
50%.

Or. pl

Justificare

Energia primară sub formă de energie chimică este în cea mai mare parte supusă conversiei 
în alte tipuri de energie, cu o eficiență exactă care depinde de parametrii implicați în acest 
proces. Pragul de 50% al eficienței este un indicator ambițios ce poate fi utilizat din punct de 
tehnologic, având în vedere faptul că scutirea de obligația achiziționării prin licitație a CO2
sporește interesul pentru metode inovatoare de creștere a eficienței.

Amendamentul 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre au ca obiectiv să 
reducă, până la 31 decembrie 2050,
consumul de energie al stocului existent 
de clădiri cu 80 % în raport cu nivelurile 
din 2010. În acest scop, și ca parte a 
planurilor naționale menționate la 
articolul 9 din Directiva 2010/31/UE, și 
fără a aduce atingere alineatului (1), 
statele membre dezvoltă politici și adoptă 
măsuri pentru a stimula renovarea în 
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profunzime a clădirilor, inclusiv renovări 
în profunzime în etape. Statele membre 
pot decide să nu includă în foile lor de 
parcurs privind renovarea acele categorii 
de clădiri enumerate la articolul 4.2 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificare

Abordarea potențialului de economisire a energiei al stocului de clădiri și stabilirea de 
repere pentru anul 2020 trebuie înțelese într-o perspectivă pe termen lung. Aceasta este 
singura modalitate de reconciliere a obiectivelor privind clima cu obiectivele privind 
eficiența energetică și, în ultimă instanță, de realizare a obiectivelor și a țintelor UE stabilite 
pe termen lung. Elaborarea de foi de parcurs naționale care să acopere întregul stoc de 
clădiri va permite fiecărui stat membru să prioritizeze și să stabilească repere intermediare 
pentru fiecare segment din stocul său de clădiri.

Amendamentul 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot devia de la 
dispozițiile prevăzute la articolele 4 și 6. 
Acestea notifică Comisia cu privire la 
măsurile alternative sau complementare 
pe care plănuiesc să le adopte în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2). 
Statele membre care optează pentru 
măsuri alternative sau complementare se 
asigură că respectiva cantitate de energie 
primară economisită sau reducerea 
intensității energetice realizate cu ajutorul 
acestor măsuri alternative ori 
complementare este suficientă pentru a 
îndeplini obiectivul național în materie de 
eficiență energetică.

Or. en
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Justificare

Pentru a realiza obiectivul general, pare mai potrivit și în concordanță cu principiul 
subsidiarității să se consolideze obiectivele naționale prin introducerea unei posibilități de 
repartizare clară a sarcinilor, a unei metodologii de măsurare și de verificare [a se vedea 
amendamentul la articolul 3 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a)], precum și a unui rol solid 
al Comisiei [a se vedea amendamentul la articolul 19 alineatul (2)]. Acest fapt ar permite 
statelor membre să fie mai flexibile în ceea ce privește alegerea instrumentelor și să respecte 
raportul Bendtsen, adoptat de PE la 15 decembrie 2010.

Amendamentul 456
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre elaborează foi de 
parcurs care descriu strategiile lor 
naționale puse în aplicare pentru a 
asigura reducerea masivă a consumului 
de energie al clădirilor lor până în 2050. 
Foile de parcurs naționale sunt adoptate 
până la 1 ianuarie 2014 în cazul clădirilor 
publice; până la 1 ianuarie 2015, în cazul 
clădirilor private, nerezidențiale; până la 
1 ianuarie 2017, în cazul clădirilor 
rezidențiale. Foile de parcurs ar trebui să 
stabilească obiective intermediare medii 
de economisire de energie în cazul 
clădirilor pentru anii 2020, 2030 și 2040.
Foile de parcurs sunt anexate rapoartelor 
anuale prevăzute la articolul 19 alineatul 
(1) din directivă.

Or. fr

Amendamentul 457
Michael Theurer

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

(1a) În vederea realizării obiectivului 
general al Uniunii privind o economie de 
energie de 20%, statele membre dispun de 
cea mai mare flexibilitate posibilă în 
alegerea măsurilor și instrumentelor atât 
timp cât acestea respectă dispozițiile de la 
articolul 19 alineatul (2) și principiile 
economiei de piață ecologice și țin seama 
de eforturile anterioare și de 
comportamentul ecologic.

Or. de

Amendamentul 458
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

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

(2) Fiecare stat membru stabilește 
mecanisme care să asigure atingerea 
obiectivului național obligatoriu de 
economisire de energie și a obiectivului 
general al UE de economisire de energie 
în procent de 20 %. Comisia evaluează 
aceste mecanisme naționale și sugerează 
ajustări, dacă este necesar. Până la 30 
iunie 2013, Comisia evaluează dacă 
obiectivul Uniunii privind reducerea cu 
20 % a consumului de energie primară 
până în 2020 este realizabil, necesitând 
reducerea cu 368 Mtep a acestui consum 
până în 2020, luând în considerare seria de 
obiective naționale prevăzute la alineatul 
(1) și evaluarea menționată la articolul 19 
alineatul (4). Dacă rezultatele acestei 
evaluări sunt negative, Comisia introduce 
o combinație de măsuri, care include 
consiliere, stimulări, avertizări și 
repercusiuni financiare, pentru a se 
asigura că fiecare stat membru contribuie 
în mod adecvat la atingerea obiectivului 
general al UE în 2020.

Or. en

Amendamentul 460
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre sunt obligate să pună 
în aplicare obiectivele proprii de 
economisire de energie, prevăzute în 
anexa I, prin aplicarea măsurilor 
prescrise în prezenta directivă, dar și prin 
măsuri la nivel național, regional și local.
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alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 461
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre introduc măsuri 
pentru a se asigura că nivelul consumului
propriu de energie primară este egal cu 
sau mai mic decât o traiectorie lineară 
anuală aferentă obiectivului pentru 
anul 2020 din anexa -1.

Or. en

Justificare

Stabilirea unei traiectorii predefinite va facilita măsurarea progresului și asigurarea 
predictibilității pentru cerințele de import și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum până în 2020, luând în 
considerare seria de obiective naționale 

(2) Până la 30 iunie 2013, Comisia 
evaluează dacă statele membre reușesc să 
atingă obiectivele naționale menționate la 
alineatul (1), necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului Uniunii privind reducerea cu 
20 % a consumului de energie primară 
până în 2020, necesitând reducerea cu 368 
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prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
menționată la articolul 19 alineatul (4).

Mtep a acestui consum în 2020. Această 
evaluare include:
(a) seria de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1);
(b) evaluarea menționată la articolul 19
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 463
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2015, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020, ajustat în funcție de 
evoluția economiei, este realizabil, 
necesitând reducerea, în 2020, a
intensității energetice cu nu mai mult de 
104 Mtep pentru fiecare milion de 
euro/PIB în raport cu prețurile din 2005,
luând în considerare media ponderată a 
obiectivelor naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4), precum și 
economiile de energie primară, de 
exemplu din STE, directiva privind 
energiile regenerabile și directiva privind 
proiectarea ecologică.

Or. de

Amendamentul 464
Angelika Niebler

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

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

(2) Până la 30 iunie 2016, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
sporirea cu 20 % a eficienței energetice în 
raport cu previziunile pentru 2020 este 
realizabil, luând în considerare seria de 
obiective naționale prevăzute la alineatul 
(1) și evaluarea menționată la articolul 19 
alineatul (4).

Or. de

Justificare

Formulările din această directivă ar trebui să reflecte concluziile adoptate în cadrul 
reuniunii Consiliului European din martie 2007.

Amendamentul 465
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă Uniunea reușește să își 
atingă obiectivul privind sporirea 
eficienței energetice cu 20 % până în 2020, 
luând în considerare seria de obiective 
naționale prevăzute la alineatul (1) și 
evaluarea menționată la articolul 19 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2014 sau până în 
momentul în care vor fi disponibile
statistici actualizate și fiabile, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum în 2020, luând în considerare seria 
de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. fi

Justificare

Statisticile Eurostat sunt pregătite cu o întârziere de doi sau trei ani, ceea ce înseamnă că în 
anul 2014 nu vor fi suficient de actualizate pentru a indica impactul directivei privind 
eficiența energetică din punctul de vedere al eficientizării utilizării energiei.

Amendamentul 467
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, atât 
din punct de vedere tehnic, cât și 
economic, necesitând reducerea cu 
aproximativ 368 Mtep a acestui consum în 
2020. Această cantitate de energie 
economisită va putea fi adaptată luând în 
considerare seria de obiective naționale 
prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
menționată la articolul 19 alineatul (4).

Or. ro
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Amendamentul 468
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a intensității energetice 
până în 2020 este realizabil, luând în 
considerare seria de obiective naționale 
prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
menționată la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 469
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20% a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, ca 
rezultat al creșterii eficienței cu 20 %, 
conducând la reducerea cu 368 Mtep a 
acestui consum în 2020, luând în 
considerare seria de obiective naționale 
prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
menționată la articolul 19 alineatul (4).

Or. pl

Justificare

Reducerea consumului ar trebui realizată prin creșterea eficienței și nu prin restricționarea 
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consumului. În acest caz lipsește logica.

Amendamentul 470
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Energia finală este singura care are un impact direct asupra consumatorilor: măsurile 
privind energia finală au un impact vizibil asupra facturilor consumatorilor finali și 
contribuie, prin urmare, la combaterea sărăciei energetice și, în general, la sporirea puterii 
de cumpărare a cetățenilor și la creșterea competitivității întreprinderilor.

Amendamentul 471
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2016, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până la 31 decembrie 2020 este 
realizabil, necesitând reducerea cu 368 
Mtep a acestui consum în 2020, luând în 
considerare seria de obiective naționale 
prevăzute la alineatul (1) și evaluarea 
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articolul 19 alineatul (4). menționată la articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Anul 2014 este un moment prea timpuriu pentru a reflecta progresul înregistrat în ceea ce 
privește îndeplinirea obiectivului stabilit pentru anul 2020. După adoptarea prezentei 
directive, acesta trebuie transpus în legislația națională.

Amendamentul 472
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 30 iunie 2015, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum în 2020, luând în considerare seria 
de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. ro

Amendamentul 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum până în 2020, luând în considerare 

(2) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum în 2020, luând în considerare seria 



PE475.929v01-00 42/104 AM\883474RO.doc

RO

seria de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).

de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 474
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum în 2020, luând în considerare seria 
de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 475
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Consiliul European din 4 februarie 2011 a precizat că va revizui punerea în aplicare a 
obiectivului UE privind eficiența energetică până în 2013 și va lua în considerare măsuri 
suplimentare, dacă este necesar. Termenul-limită de 30 iunie 2014 coincide cu încheierea 
mandatului Comisiei și, cel mai probabil, va implica o amânare a oricăror noi măsuri pe o 
perioadă de 6-12 luni.

Amendamentul 477
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
evaluează dacă obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20 % a consumului de energie 
primară până în 2020 este realizabil, 
necesitând reducerea cu 368 Mtep a acestui 
consum în 2020, luând în considerare seria 
de obiective naționale prevăzute la 
alineatul (1) și evaluarea menționată la 
articolul 19 alineatul (4).
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Or. de

Justificare

Directiva va fi adoptată cel mai devreme în 2012 și va fi pusă în aplicare abia 12 luni mai 
târziu, adică în 2013. Prin urmare, ar fi rezonabil să se acorde Comisiei suficient timp pentru 
evaluarea efectelor punerii în aplicare a acesteia la nivel național.

Amendamentul 478
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia Europeană propune o 
metodă de calculare a creșterii eficienței 
energetice care să fie utilizată peste tot în 
UE și care să țină seama de indicatori 
economici precum valoarea adăugată 
brută.

Or. de

Justificare

Abordarea actuală a Comisiei  de a acorda o importanță egală creșterii eficienței energetice 
și economiei de energie este greșită. În special în industriile energofage, o creștere a 
producției poate duce la o creștere a consumului total de energie, chiar dacă, în același timp,
se fac progrese privind eficiența energetică. Impunerea unor obligații de reducere a 
consumului absolut de energie ar duce la reducerea producției și ar frâna creșterea 
economică.

Amendamentul 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
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stabilește, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie comună și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor de 
monitorizare și de verificare a 
economiilor de energie, precum și a 
evoluției intensității energetice, ceea ce va 
permite cuantificarea eforturilor statelor 
membre pe o bază egală, folosind 
indicatorii statistici disponibili.

Or. en

Justificare

Pentru a realiza obiectivul general, pare mai adecvat și în concordanță cu principiul 
subsidiarității să se consolideze obiectivele naționale prin introducerea unei metodologii de 
măsurare și de verificare. Acest lucru ar fi compatibil cu raportul Bendtsen, adoptat de PE la 
15 decembrie 2010.

Amendamentul 480
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
stabilește, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie comună și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor de 
monitorizare și de verificare a eficienței
energetice pe cap de locuitor, ceea ce va 
permite cuantificarea eforturilor statelor 
membre pe o bază egală, folosind 
indicatorii statistici disponibili.

Or. en

Amendamentul 481
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unui rezultat negativ al 
evaluării, Comisia alocă, până la 
30 iunie 2014, un obiectiv individual, 
obligatoriu, de eficiență energetică pentru 
fiecare stat membru, pe baza obiectivelor 
naționale în materie de eficiență 
energetică, stabilit în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (1) și cu informațiile 
specifice transmise de statele membre.

Or. en

Amendamentul 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La momentul prezentării evaluării, 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă privind introducerea unor 
obiective obligatorii în materie de 
eficiență energetică specifice pentru 
fiecare țară, în cazul în care evaluarea 
arată că, în ansamblu, Uniunea probabil 
că nu își poate îndeplini obiectivul.

Or. en

Amendamentul 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Renovarea clădirilor

(1) Statele membre au ca obiectiv să 
reducă, până la 31 decembrie 2050,
consumul de energie al stocului existent 
de clădiri cu 80 % în raport cu nivelurile 
din 2010.
(2) Ca parte a planurilor naționale 
menționate la articolul 9 din 
Directiva 2010/31/UE și fără a aduce 
atingere alineatului (1), statele membre 
dezvoltă politici și adoptă măsuri pentru a 
stimula renovarea în profunzime a 
clădirilor, inclusiv renovări în profunzime 
în etape. 
(3) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului planurile naționale menționate 
la alineatul (2). Acestea includ cel puțin:
(a) o evidență a clădirilor, diferențiată în 
funcție de categoriile de clădiri;
(b) obiective de renovare în profunzime 
pentru 2020, 2030 și 2040, diferențiate în 
funcție de categoriile de clădiri. Aceste 
obiective sunt compatibile cu atingerea 
obiectivului pe termen lung menționat la 
alineatul (1);
(c) măsuri de abordare a provocărilor 
sociale, tehnice și financiare din sectorul 
clădirilor;
(d) măsuri pentru a asigura faptul că 
chiriașii nu sunt penalizați financiar.

(4) Statele membre pot decide să nu 
stabilească sau să nu aplice cerințele 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) în 
cazul următoarelor categorii de clădiri:
(a) clădiri protejate în mod oficial ca 
făcând parte dintr-un complex desemnat 
ca atare sau datorită valorii lor 
arhitecturale sau istorice deosebite, în 
măsura în care respectarea anumitor 
cerințe minime de performanță energetică 
ar modifica în mod inacceptabil 
caracterul sau aspectul acestora;
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(b) clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau 
pentru alte activități cu caracter religios;
(c) construcții provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puțin, platforme industriale, ateliere și 
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuințe și care prezintă o 
cerere redusă de energie și clădiri 
nerezidențiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat 
printr-un acord sectorial național privind
performanța energetică;
(d) clădiri rezidențiale care sunt utilizate 
sau destinate a fi utilizate fie mai puțin de 
patru luni pe an, fie, în mod alternativ, 
pentru o perioadă limitată de timp pe an, 
având un consum energetic estimat de sub 
25 % din consumul în caz de utilizare pe 
durata întregului an;
(e) clădiri independente cu o suprafață 
utilă totală mai mică de 50 m2.
(5) Statele membre se asigură că 
renovările în profunzime și renovările în 
profunzime în etape sunt efectuate mai 
întâi în clădirile, atât comerciale, cât și 
rezidențiale, care au cea mai scăzută 
performanță energetică.
(6) Statele membre se asigură că 
renovările în profunzime sunt efectuate 
mai întâi în clădirile cu cea mai scăzută 
performanță energetică deținute sau 
ocupate de autoritățile publice.

Or. en

O parte din acest amendament [cu excepția alineatului ( 4)] a fost deja tradusă în cadrul 
proiectului de raport, FdR 878374, fostul amendament 13.

Amendamentul 484
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a (nou)

(1) Statele membre au ca obiectiv să 
reducă, până la 31 decembrie 2050,
consumul total de energie furnizată sau 
finală al stocului existent de clădiri cu 
80 % în raport cu nivelurile din 2010.
(2) Ca parte a planurilor naționale 
menționate la articolul 9 din 
Directiva 2010/31/UE și fără a aduce 
atingere alineatului (1), statele membre 
dezvoltă politici și adoptă măsuri pentru a 
asigura o îmbunătățire cumulată a 
performanței energetice a întregului stoc 
de clădiri.
(3) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului planurile naționale menționate 
la alineatul (2). Acestea includ cel puțin:
(a) o evidență a clădirilor, diferențiată în 
funcție de categoriile de clădiri;
(b) obiective de reducere a consumului 
mediu de energie furnizată sau finală al 
stocului lor de clădiri până în 2020, 2030 
și 2040, diferențiate în funcție de 
categoria de clădiri. Energia furnizată 
include aspectele enumerate la punctul 3 
din anexa 1 la Directiva 2010/31/CE. 
Aceste obiective sunt compatibile cu 
atingerea obiectivului pe termen lung 
menționat la alineatul (1).
(c) măsuri de abordare a provocărilor 
sociale, tehnice și financiare din sectorul 
clădirilor;
(d) măsuri pentru a asigura faptul că 
chiriașii nu sunt penalizați financiar.
(4) Statele membre se asigură că, pentru 
fiecare categorie de clădiri, renovările în 
profunzime sunt efectuate mai întâi în 
clădirile care au cea mai scăzută 
performanță energetică.

Or. en
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Amendamentul 485
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Renovarea clădirilor Renovarea clădirilor

(1) Statele au ca obiectiv să reducă, până 
în 2050, consumul de energie al clădirilor 
existente cu 80 % în raport cu nivelurile 
din 2010.

(2) Ca parte a planurilor naționale 
menționate la articolul 9 din 
Directiva 2010/31/UE și fără a aduce 
atingere alineatului (1), statele membre 
dezvoltă politici și adoptă măsuri pentru a 
garanta îmbunătățirea eficienței 
energetice totale a stocului lor de clădiri. 

(3) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului planurile naționale menționate 
la alineatul (2). Acestea includ cel puțin:

(a) o evidență a clădirilor, diferențiată în 
funcție de categoriile de clădiri;

(b) obiective de reducere a consumului 
mediu de energie al stocului de clădiri 
existente pentru 2020, 2030 și 2040, 
diferențiate în funcție de categoriile de 
clădiri. Aceste obiective sunt compatibile 
cu obiectivul pe termen lung menționat la 
alineatul (1);
(c) măsuri de abordare a provocărilor 
sociale, tehnice și financiare din sectorul 
clădirilor;
(d) măsuri pentru a asigura faptul că 
chiriașii nu sunt penalizați financiar;
(4) Statele membre se asigură că 
renovările sunt efectuate mai întâi în 
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clădirile care au cea mai scăzută 
performanță energetică.

Or. es

Justificare

O reducere cu 80% a consumului energetic al clădirilor din UE va favoriza în mod 
considerabil atingerea obiectivului de realizare a unei economii cu emisii reduse de carbon 
până în 2050. Un obiectiv pe termen lung, și alte obiective intermediare, comprehensibile și 
pragmatice, vor ajuta statele membre să stabilească priorități și le vor oferi, totodată,
flexibilitatea necesară. Este esențial să se înceapă cu acele clădiri care pot realiza cele mai 
ambițioase economii de energie.

Amendamentul 486
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Renovarea clădirilor 

Ca parte integrantă a planurilor lor 
naționale, astfel cum sunt menționate la
articolul 19, statele membre promovează
politici și adoptă măsuri adecvate pentru a 
stimula renovarea clădirilor. Acestea ar 
trebui să includă cel puțin: 
(a) o evidență a clădirilor, diferențiată în 
funcție de categoriile de clădiri;
(b) măsuri pentru respectarea cerințelor 
tehnice și de reglementare;
(c) stimulente financiare în sectorul 
construcțiilor, inclusiv reduceri ale
taxelor, reducerea TVA pentru lucrări de 
renovare și credite cu o rată scăzută a 
dobânzii, cum ar fi eco-creditele, care 
reprezintă accesul la credite cu dobândă 0 
pe 10 ani până la o sumă maximă de 
30 000 de euro pentru fiecare beneficiar 
care poate dovedi că a luat cel puțin două 
din următoarele măsuri: sporirea 
eficienței energetice a acoperișurilor și a 
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podelelor sau a pereților exteriori sau a 
ferestrelor, a ușilor exterioare și a 
sistemelor de protecție solară, înlocuirea 
aparatelor și a sistemelor de încălzire sau 
de producere a apei calde menajere, 
instalarea de aparate și de sisteme de 
încălzire și de producere a energiei 
electrice care folosesc surse regenerabile 
sau echivalente, instalarea de aparate și 
de sisteme de producere a apei calde 
menajere care folosesc surse regenerabile 
sau echivalente;
(d) măsuri pentru garantarea faptului că 
proprietarii și/sau chiriașii nu sunt 
penalizați financiar.

Or. it

Amendamentul 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Obiectivul de economisire a energiei pe 

termen lung
(1) Statele membre elaborează planuri de 
reducere a consumului de energie după 
anul 2020, până în 2050. Statele membre, 
în coordonare cu Comisia, stabilesc 
obiective de economisire a energiei ca 
parte a politicii energetice europene.
(2) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului planurile naționale menționate 
la alineatul (1). Acestea includ cel puțin:
(a) o evidență a clădirilor, diferențiată în 
funcție de categoriile de clădiri;
(b) un inventar al clădirilor aflate în 
proprietatea organismelor publice, 
indicând suprafața în m2 și performanța 
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energetică a fiecărei clădiri;
(c) obiectivele de economisire a energiei 
pentru anii 2020, 2030 și 2040, alături de 
planuri detaliate care specifică măsurile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor, 
precum și specificarea obiectivelor în 
diferite sectoare. Aceste obiective sunt 
compatibile cu atingerea obiectivului pe 
termen lung menționat la alineatul (1);
(d) măsuri de abordare a provocărilor 
sociale, medicale, de siguranță, tehnice și 
financiare din sectorul clădirilor;
(e) măsuri pentru a asigura faptul că 
chiriașii nu sunt penalizați financiar;
(f) măsuri de combatere a sărăciei 
energetice.

Or. en

Justificare

Ar trebui depuse eforturi pentru a culege beneficiile eficienței energetice după anul 2020. Un 
prim pas în această direcție este elaborarea de planuri și stabilirea de obiective.

Amendamentul 488
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a (nou)
Clădiri

(1) Statele membre elaborează planuri 
naționale de acțiune pentru a reduce în 
mod substanțial consumul de energie al 
stocului de clădiri. Pe baza obiectivelor 
naționale de economisire a energiei și a 
dispozițiilor de la articolul 3 și din anexa 
I, statele membre identifică proporția din 
obiectivele lor naționale de economisire a 
energiei care trebuie realizată prin măsuri 
adoptate în sectorul clădirilor.
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(2) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului planurile naționale de acțiune 
menționate la alineatul (1). Acestea
includ cel puțin:
(a) obiective de reducere a consumului de 
energie finală al stocului de clădiri până 
în 2020, 2025, 2030. Aceste obiective sunt 
aliniate cu proporția de economii de 
energie care trebuie realizate în sectorul 
clădirilor, astfel cum a stabilit statul 
membru în conformitate cu alineatul (1). 
Planul de acțiune ar trebui să includă, de 
asemenea, obiective pe termen lung 
pentru anii 2040 și 2050. Măsurile de 
utilizare a energiei includ aspectele 
menționate la punctul 3 din anexa 1 la 
Directiva 2010/21/UE.
(b) Pentru clădirile noi, planurile 
naționale de acțiune sprijină și facilitează 
punerea în aplicare a articolului 9 din 
Directiva 2010/31/UE.
(c) În ceea ce privește clădirile existente, 
planurile naționale prevăd reducerea 
consumului energetic al stocului de 
clădiri prin renovări în profunzime și 
realizate în etape, prioritizând acțiunile 
care vizează clădirile cu cea mai slabă 
performanță energetică.
(d) Planurile naționale ar trebui să 
includă măsuri de finanțare și de formare 
pentru a susține îndeplinirea obiectivelor 
menționate la litera (a).
(3) În cazul clădirilor de interes 
arhitectural sau istoric deosebit, astfel 
cum sunt desemnate de autoritățile 
naționale prin legislația aplicabilă, 
măsurile privind eficiența energetică ar 
trebui derulate astfel încât să se mențină 
caracteristicile speciale ale respectivelor 
clădiri. 

Or. en



AM\883474RO.doc 55/104 PE475.929v01-00

RO

Amendamentul 489
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organisme publice eliminat
(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 
din Directiva 2010/31/UE, statele membre 
se asigură că, începând cu 1 ianuarie 
2014, 3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.
(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.
(3) În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc și 
pun la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice, care indică:
suprafața totală în m2; și
performanța energetică a fiecărei clădiri 
în parte.
(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:
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(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică, de sine stătător sau ca parte a 
unui plan cuprinzător privind clima sau 
mediul, care să conțină obiective specifice 
privind economia de energie în vederea 
creșterii continue a eficienței energetice a 
organismelor în cauză;
(b) să pună în aplicare un sistem de 
gestionare a energiei ca parte din punerea
în aplicare a planului lor.

Or. en

Amendamentul 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 
din Directiva 2010/31/UE, statele membre 
se asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014,
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

(1) Statele membre se asigură că, începând 
cu 1 ianuarie 2014, sectorul lor public are 
capacitatea să aplice sistematic măsuri 
rentabile, dar adecvate de economisire a
energiei și de utilizare mai eficientă a 
acesteia. Acest lucru se poate realiza prin 
programe naționale sau acorduri care 
promovează audituri energetice pentru 
clădirile deținute de organismele publice 
sau pentru celelalte operațiuni ale 
acestora, precum și îmbunătățiri care 
trebuie realizate în cazul acestora pe baza 
auditurilor. Măsurile rentabile pot consta, 
de exemplu, în promovarea monitorizării 
consumului, în utilizarea sistemelor de 
gestionare a energiei și în sporirea 
eficienței spațiilor.

Or. fi

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să sprijine, de asemenea, rentabilitatea. În 
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interesul finanțelor publice ale statelor membre, acestea nu își pot permite să acopere
cheltuieli pentru modificări inutile și nerentabile ale clădirilor. Îmbunătățirile mai 
semnificative ale eficienței energetice ar trebui să fie combinate cu lucrările normale de 
întreținere necesare în timpul ciclului de viață al unei clădiri. 

Amendamentul 491
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 
din Directiva 2010/31/UE, statele membre
se asigură că, începând cu 1 ianuarie 
2014, 3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3 % se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

(1) Pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor naționale de economisire a 
energiei și a dispozițiilor de la articolul 3 
și din anexa I, statele membre prevăd 
obiective de reducere a consumului de 
energie și măsuri de economisire a 
energiei în clădirile publice, ceea ce ar 
trebui să asigure o îmbunătățire 
ambițioasă a performanței energetice a 
clădirilor aflate în proprietatea statului, 
luând în considerare rentabilitatea și 
măsurile de economisire a energiei luate 
în alte sectoare.

Or. en

Amendamentul 492
Michael Theurer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
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asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la 
suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

asigură că obiectivul Uniunii privind 
reducerea cu 20% a consumului de 
energie primară până în 2020 este 
realizabil și, în acest scop, pot lua măsuri,
începând cu 1 ianuarie 2014, de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor deținute de organismele publice
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE,
conform obiectivului național în materie
de eficiență energetică stabilit la articolul 
3 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 493
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre pot 
lua, în vederea atingerii obiectivelor de la 
articolele 1 și 3, măsuri care depășesc 
cerințele minime stabilite la articolul 4 
din Directiva 2010/31/UE pentru a 
îmbunătăți performanța energetică a 
clădirilor deținute de organismele publice.
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punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Amendamentul 494
Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
1,5% din suprafața totală încălzită a 
clădirilor deținute de organismele publice
este renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE, atât timp cât se asigură 
finanțare publică suficientă, iar 
finanțarea altor sarcini importante ale 
administrațiilor locale, cum ar fi educația
sau acordarea de asistența socială, nu este 
periclitată. Ponderea de 1,5% se calculează 
la suprafața totală încălzită a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

Clădirile care nu sunt încălzite, cum ar depozitele, ar trebui excluse de la obligativitatea de a 
realiza o renovare eficientă din punct de vedere energetic.
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Amendamentul 495
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE. O alternativă 
pentru cerința privind renovarea în 
proporție de 3 % poate fi o îmbunătățire a 
eficienței energetice de aceeași amploare 
prin alte măsuri aplicate în cazul stocului 
de clădiri existent, dar, în acest caz,
scăzând din proporția de 3 % creșterea 
consumului de energie datorată 
instalațiilor de ventilație, pentru a 
respecta cerințele privind aerul din 
interior.

Or. fi

Justificare

Rentabilitatea implică efectuarea de îmbunătățiri ca parte din lucrările de întreținere de 
bază, iar renovarea care duce la realizarea unei economii de energie trebuie modernizată 
pentru a satisface necesitățile de bază în materie de renovare ale clădirilor. Instalațiile de 
ventilație montate pentru a respecta cerințele privind calitatea aerului din interior duc la 
creșterea consumului de energie. Un nivel de eficiență energetică mai strict implică, de 
asemenea, investiții pentru controlul umidității pentru a elimina riscul apariției umidității și a
mucegaiului.
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Amendamentul 496
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % 
se calculează la suprafața totală a 
clădirilor cu o suprafață totală utilă de 
peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
planului național menționat la 
articolul 3a și fără a aduce atingere
articolului 9 din Directiva 2010/31/UE, 
statele membre se asigură că, începând cu 
1 ianuarie 2014, cel puțin 3 % din 
suprafața totală a clădirilor deținute sau 
ocupate de organismele publice fac anual 
obiectul unor renovări în profunzime sau 
al unor renovări în profunzime în etape.

„Renovare în profunzime ” înseamnă o 
renovare care reduce consumul de 
energie primară al unei clădiri cu cel 
puțin 40 % în comparație cu nivelurile 
anterioare renovării.
Performanța energetică a clădirii se 
calculează în conformitate cu 
metodologia elaborată de statele membre 
conform articolului 3 din 
Directiva 2010/31/UE.
După caz, renovarea în profunzime (și 
renovarea în profunzime în etape) ar 
trebui să țină seama de anvelopa clădirii, 
de dotările clădirii, de funcționare și de 
întreținere, precum și de comportamentul 
consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 497
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
clădirile deținute de organismele publice la 
toate nivelurile administrative sunt 
renovate în profunzime, în etape, într-un 
mod în care, anual, 3 % din energia totală 
utilizată va fi economisită, în comparație 
cu energia totală folosită în anul anterior, 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la energia 
anuală totală utilizată de clădiri și se 
aplică clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 498
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
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3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE. Ar trebui 
acordată o atenție specială asigurării unei 
bune calități a aerului din interior prin 
cerințe de ventilare adecvată și prin 
utilizarea unor materiale de construcție, 
echipamente și produse cu emisii reduse.

Or. en

Amendamentul 499
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală 
utilă de peste 250 m2, deținute de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute sau ocupate de organismele 
publice, acordându-se prioritate clădirilor
publice în cazul cărora se poate obține cel 
mai ridicat nivel al economiilor de energie 
prin eficiență energetică, este renovată 
anual pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
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fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

totală a clădirilor deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 500
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice, cu excepția 
clădirilor considerate monumente, pentru 
care sunt necesare studii specifice de 
fezabilitate, este renovată anual pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor cu 
o suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. it

Amendamentul 501
Bernd Lange
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală încălzită și/sau 
răcită deținută de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală încălzită și/sau răcită a clădirilor cu 
o suprafață totală încălzită și/sau răcită de 
peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

Cerințele de la articolul 4 alineatul (1) nu trebuie să se refere la încăperi/suprafețe care nu 
necesită procese de încălzire și/ sau răcire.

Amendamentul 502
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre 
definesc obiective specifice de renovare, 
armonizate cu planurile lor naționale de 
acțiune în materie de eficiență energetică. 
Obiectivul privind renovarea vizează



PE475.929v01-00 66/104 AM\883474RO.doc

RO

cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

suprafața totală a clădirilor deținute de 
organismele publice care trebuie renovată 
anual pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Obiectivul privind renovarea se calculează 
la suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2,
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 503
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere
Directivei 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor publice 
deținute de administrația centrală este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 500 m2 și, începând cu 
1 iulie 2015, de peste 250 m2, deținute de 
administrația centrală a statului membru 
în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.
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Amendamentul 504
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014,
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.
Ponderea de 3 % se calculează la 
suprafața totală a clădirilor cu o 
suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

(1) Ca parte a planurilor naționale 
menționate la articolul 3a și fără a aduce 
atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că 3% din suprafața totală a 
clădirilor deținute de organismele publice 
este renovată anual.

Or. en

Justificare

Acest articol ar trebui să se refere la articolul 3a propus. Nu există niciun motiv pentru care 
să nu fie incluse toate clădirile publice în calculul obiectivului. Autoritățile au încă libertatea 
de a alege clădirile care să facă obiectul renovărilor.

Amendamentul 505
Henri Weber

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

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % 
se calculează la suprafața totală a 
clădirilor cu o suprafață totală utilă de 
peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
consumul de energie finală al clădirilor 
deținute sau ocupate de organismele 
publice este redus anual cu 3 %.

Or. fr

Amendamentul 506
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
8 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată la fiecare patru ani pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 8 % se 
calculează la suprafața totală a clădirilor cu 
o suprafață totală utilă de peste 500m2 și, 
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publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

începând cu 31 decembrie 2018, de peste 
250 m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind la 
data de 1 ianuarie a fiecărui an cerințele 
naționale minime privind eficiența 
energetică prevăzute pentru punerea în 
aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală încălzită și/sau 
răcită a clădirilor deținute de organismele 
publice este renovată anual pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % se 
calculează la suprafața totală încălzită 
și/sau răcită a clădirilor cu o suprafață 
totală încălzită și/sau răcită de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind la 
data de 1 ianuarie a fiecărui an cerințele 
naționale minime privind eficiența 
energetică prevăzute pentru punerea în 
aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 508
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 
m2, deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, până în 2020, eficiența 
energetică a clădirilor deținute de 
organismele publice crește cu 20%.

Or. ro

Amendamentul 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE și articolului 3 
alineatul (1a) din prezenta directivă, 
statele membre se asigură că, începând cu 
1 ianuarie 2014, 3 % din suprafața totală a 
clădirilor deținute de organismele publice 
este renovată anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
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articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3 % se 
calculează la suprafața totală a clădirilor cu 
o suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul care introduce articolul 3 alineatul (1a).

Amendamentul 510
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală încălzită și/sau 
răcită a clădirilor deținute de organismele 
publice este renovată anual pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % se 
calculează la suprafața totală încălzită 
și/sau răcită a clădirilor cu o suprafață 
totală utilă de peste 250 m2, deținute de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.
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Amendamentul 511
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală 
utilă de peste 250 m2, deținute de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din consumul energetic al clădirilor 
deținute și ocupate de organismele publice 
este redus anual pentru a îndeplini cel 
puțin cerințele minime în materie de 
performanță energetică stabilite de statul 
membru în cauză cu privire la punerea în 
aplicare a articolului 4 din Directiva 
2010/31/UE. Ponderea de 3% se calculează 
la consumul total al clădirilor deținute sau 
ocupate de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. ro

Amendamentul 512
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, în 
medie cel puțin 2 % din suprafața totală a 
clădirilor deținute de organismele publice
este renovată anual pentru a îndeplini 
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minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 2 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

Având în vedere bugetele naționale restrânse și nivelul inițial al investițiilor necesare, o rată 
de renovare de 3% ar impune o sarcină financiară prea mare.

Amendamentul 513
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre 
aplică una dintre dispozițiile prevăzute la 
literele (a) și (b):
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din Directiva 2010/31/UE.

(a) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre stabilesc și pun la dispoziția 
publicului un inventar al clădirilor 
deținute de organismele lor publice, care 
indică:
- suprafața la sol în m2; și
- performanța energetică a fiecărei clădiri 
în parte.
Începând cu 1 ianuarie 2014, statele 
membre se asigură că 3 % din suprafața 
totală a clădirilor deținute de stat este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Statele membre pot contabiliza, din rata 
lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței la sol a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest 
excedent ar fi fost renovat în oricare 
dintre cei doi ani anteriori sau următori.
(b) Începând cu 1 ianuarie 2014, statele 
membre asigură renovarea clădirilor 
deținute de stat cu o suprafață de peste 
250 m2 care nu respectă cerințele minime 
privind performanța energetică stabilite 
de statul membru respectiv în vederea 
atingerii unor niveluri optime din punctul 
de vedere al costurilor, în conformitate cu
articolul 4 din Directiva 2010/31/UE, 
pentru a reduce consumul de energie al 
acestora cu minimum 40 % până în 2020.

Or. fr
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Justificare

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Amendamentul 514
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, până la 1 ianuarie 2021, 21 % 
din suprafața totală a clădirilor deținute de 
organismele publice a fost renovată pentru 
a îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 21 %
se calculează la suprafața totală a clădirilor 
cu o suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie 2014 cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en
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Amendamentul 515
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața menționată mai jos este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală 
încălzită și/sau răcită de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 516
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. fr

Amendamentul 517
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor 
nerezidențiale deținute de organismele 
publice este renovată anual pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3% se 
calculează la suprafața totală a clădirilor cu 
o suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale statului 
membru în cauză, neîndeplinind la data de 
1 ianuarie a fiecărui an cerințele naționale 
minime privind eficiența energetică 
prevăzute pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

În unele state membre, costurile de renovare a clădirilor rezidențiale pentru ca acestea să fie 
mai eficiente din punct de vedere energetic sunt transferate întotdeauna locatarilor. 
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Propunerea Comisiei ar duce astfel la o creștere a chiriilor, agravând în mod semnificativ
problema sărăciei energetice, și ar forța multe familii și multe persoane să se mute. Deși 
clădirile rezidențiale ar trebui, de asemenea, renovate pentru a deveni mai eficiente din punct 
de vedere energetic, cerințele rigide propuse de Comisie ar trebui respinse.

Amendamentul 518
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE sau 
considerentului 13, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificare

În special, Comisia ar trebui să ia în considerare punctele individuale de plecare ale statelor 
membre, și anume performanța economică a acestora și acțiunile timpurii adoptate, astfel 
cum se menționează la considerentul 13.

Amendamentul 519
Konrad Szymański



AM\883474RO.doc 79/104 PE475.929v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
2 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 2 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute sau ocupate de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE.
Ponderea de 3 % se calculează la 
suprafața totală a clădirilor cu o 

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute sau ocupate de organismele 
publice este renovată anual pentru a 
îndeplini cel puțin cerințele minime în 
materie de performanță energetică stabilite 
de statul membru în cauză cu privire la 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.
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suprafață totală utilă de peste 250 m2, 
deținute de organismele publice ale 
statului membru în cauză, neîndeplinind 
la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
cerințele naționale minime privind 
eficiența energetică prevăzute pentru 
punerea în aplicare a articolului 4 din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 521
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 250 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3% din suprafața totală a clădirilor deținute 
de organismele publice este renovată anual 
pentru a îndeplini cel puțin cerințele 
minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3% se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă 
de peste 1000 m2, deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificare

Este mai rezonabil ca organismele publice să efectueze mai întâi renovările clădirilor mari. 
Suprafața etalon de 250 m2 este prea mică.
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Amendamentul 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingerea articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor cu o suprafață totală 
utilă de peste 250 m2, deținute de 
organismele publice ale statului membru în 
cauză, neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

(1) Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre se 
asigură că, începând cu 1 ianuarie 2014, 
3 % din suprafața totală a clădirilor 
deținute de organismele publice este 
renovată anual pentru a îndeplini cel puțin 
cerințele minime în materie de performanță 
energetică stabilite de statul membru în 
cauză cu privire la punerea în aplicare a 
articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. 
Ponderea de 3 % se calculează la suprafața 
totală a clădirilor deținute de organismele 
publice ale statului membru în cauză, 
neîndeplinind la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an cerințele naționale minime 
privind eficiența energetică prevăzute 
pentru punerea în aplicare a articolului 4 
din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 523
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
aplică măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirilor 
publice, iau în considerare anvelopa 
clădirii în ansamblu, inclusiv dotările 
clădirii, funcționarea și întreținerea, 
precum și comportamentul ocupanților și 
renovarea.
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Or. en

Amendamentul 524
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că măsurile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor publice sunt rentabile.

Or. en

Amendamentul 525
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura timp pentru formarea 
celor care lucrează în domeniul energetic, 
cum ar fi cei care vor evalua eficiența 
energetică a clădirilor și cei care vor pune 
în aplicare măsurile de eficiență 
energetică în clădiri, statele membre pot 
permite ca obiectivul de 3 % să fie 
calculat ca medie în ultimii cinci ani, cu 
posibilitatea reportării economiilor 
excedentare de la o perioadă vizată la 
alta, în vederea evitării măsurilor de 
oprire/demarare.

Or. en

Amendamentul 526
Vicky Ford

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

Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) se 
aplică clădirilor deținute de instituțiile, 
organismele și agențiile UE.

Or. en

Amendamentul 527
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 4
alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE, 
statele membre pot decide să nu 
stabilească sau să nu aplice cerințele 
menționate la alineatul (1) în cazul 
următoarelor categorii de clădiri:
(a) clădiri protejate în mod oficial ca 
făcând parte dintr-un complex desemnat 
ca atare sau datorită valorii lor 
arhitecturale sau istorice deosebite, în 
măsura în care respectarea anumitor 
cerințe minime de performanță energetică 
ar modifica în mod inacceptabil 
caracterul sau aspectul acestora;
(b) clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau 
pentru alte activități cu caracter religios;
(c) construcții provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puțin, platforme industriale, ateliere și 
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuințe și care prezintă o 
cerere redusă de energie și clădiri 
nerezidențiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat 
printr-un acord sectorial național privind
performanța energetică;
(d) clădiri care sunt utilizate sau destinate 
a fi utilizate fie mai puțin de patru luni pe 
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an, fie, în mod alternativ, pentru o 
perioadă limitată de timp pe an, având un 
consum energetic estimat de sub 25 % din 
consumul în caz de utilizare pe durata 
întregului an;
(e) clădiri independente cu o suprafață 
utilă totală mai mică de 50 m2;
(f) clădiri care, din punct de vedere 
tehnic, nu sunt adecvate pentru renovare.

Or. en

Amendamentul 528
Claude Turmes

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Urmând exemplul sectorului public, 
instituțiile UE se asigură că, în urma 
unor renovări de amploare a propriilor 
lor clădiri, performanța energetică a 
acestora este modernizată vizând 
atingerea unui consum de energie 
aproape egal cu zero, astfel cum se 
prevede la articolul 2 alineatul (2) din 
Directiva 2010/31/UE, sau a celor mai 
înalte clase de eficiență energetică, astfel 
cum se prevede în țara în care se află 
clădirea.
Până la 31 decembrie 2018, instituțiile UE 
se asigură că toate clădirile pe care le 
ocupă sau le dețin sunt clădiri cu un 
consum de energie aproape egal cu zero 
sau că îndeplinesc cel puțin cerințele 
celor mai înalte clase de eficiență 
energetică, astfel cum se prevede în țara 
în care se află clădirea.

Or. en

Justificare

Instituțiile UE ar trebui să conducă, prin renovarea propriilor clădiri, la cele mai ridicate 
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performanțe posibile ale eficienței energetice. În mod similar, pentru a economisi banii 
contribuabililor, acestea ar trebui să ocupe clădiri care consumă strict cantitatea minimă de 
energie. Data de 31 decembrie 2018 provine din ultima EPBD – articolul 9 alineatul (1) 
litera (b), care solicită autorităților publice ca, după această dată, să dețină clădiri cu un 
consum energetic apropiat de zero.

Amendamentul 529
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre creează un mecanism 
național de repartizare a efortului, vizând 
atingerea obiectivului de 3 %, aplicabil 
clădirilor publice. Atunci când creează
acest mecanism de repartizare a efortului, 
acestea iau în considerare resursele 
financiare ale autorităților locale și 
regionale, precum și posibilitățile practice 
de renovare a clădirilor respective. 
Acestea susțin organismele publice locale 
și regionale, de exemplu prin 
îmbunătățirea accesului la procesele de 
contractare și de interacțiune.

Or. en

Amendamentul 530
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întreprinderile aflate în proprietate 
publică care concurează pe piață cu 
participanți privați sunt exceptate de la 
cerințele formulate la articolul 4 alineatul 
(1). Societățile publice de construcții de 
locuințe sunt, de asemenea, exceptate de 
la aceste cerințe.
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Or. de

Justificare

Respectarea cerințelor ar crea dezavantaje concurențiale pentru întreprinderile și societățile 
de construcții de locuințe publice față de cele private și ar duce, prin urmare, la denaturarea
concurenței.

Amendamentul 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un organism public 
aplică deja pentru clădirile sale o strategie 
de eficiență energetică bazată pe un alt 
parametru și în cazul în care se estimează 
că această strategie va permite realizarea 
de economii de energie la un nivel egal cu 
sau mai mare decât cel preconizat în cazul 
îndeplinirii obiectivului de renovare, 
statele membre permit organismului 
public respectiv să își continue strategia.

Or. en

Amendamentul 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un organism public a 
elaborat deja un plan privind eficiența 
energetică pentru clădirile sale și se 
estimează că prin acesta se obțin creșteri 
ale eficienței energetice similare cu cele 
ale abordării bazate pe renovare, statele 
membre permit organismului public
respectiv să continue aplicarea planului.
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Or. de

Amendamentul 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot decide să nu 
stabilească sau să nu aplice cerințele 
stabilite la alineatul (1) în cazul clădirilor 
protejate în mod oficial, pe baza, printre 
altele, a valorii arhitecturale ori istorice a 
acestora. Clădirile protejate sunt incluse 
în inventarul menționat la alineatul (3), 
cu o notă privind statutul acestora.

Or. en

Amendamentul 534
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până în 2015, instituțiile UE vor 
spori până la cea mai înaltă clasă 
performanța energetică a clădirilor lor, 
astfel cum se prevede în țările în care se 
află clădirile.

Or. en

Amendamentul 535
Frédérique Ries

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

(1a) În cazul în care măsurile în materie 
de eficiență energetică privesc clădiri 
publice, precum centre de îngrijire, 
grădinițe sau școli, se realizează o 
evaluare a impactului asupra sănătății.

Or. en

Justificare

Copiii sunt deosebit de sensibili la efectele posibil dăunătoare ale calității precare a aerului 
din interior. În ceea ce privește măsurile de eficiență energetică din clădirile publice în care 
aceștia își petrec timpul, ar trebui realizată o evaluare obligatorie a impactului asupra 
sănătății, pentru a evalua riscurile potențiale și a decide cu privire la măsurile de echilibrare 
a necesităților în materie de eficiență energetică și a celor în materie de calitate a aerului din 
interior.

Amendamentul 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un organism public 
aplică deja pentru clădirile sale o strategie 
de eficiență energetică bazată pe un alt 
parametru, cum ar fi economisirea în 
funcție de metru pătrat încălzit și/sau 
răcit, și în cazul în care se estimează că 
această strategie va permite realizarea de 
economii de energie la un nivel egal cu 
sau mai mare decât cel preconizat în cazul 
îndeplinirii obiectivului de renovare, 
statele membre permit organismului 
public respectiv să își continue strategia.

Or. en

Amendamentul 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Următoarele clădiri și monumente nu 
sunt incluse în calculul ratei de renovare 
de 3 %, prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) din prezenta directivă:
(a) clădirile istorice și monumentele;
(b) clădirile pe care autoritățile publice le 
achiziționează în vederea demolării.

Or. en

Amendamentul 538
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul stabilirii obiectivelor 
menționate la articolul 4 alineatul (1), 
trebuie apreciate pozitiv și avute în vedere 
performanțele anterioare în materie de 
eficiență energetică. Prin urmare, este 
necesar ca toate strategiile și eforturile 
actuale privind îmbunătățirea 
performanței energetice a clădirilor puse 
în aplicare sau depuse din 1 ianuarie 
2005 să fie luate în considerare.

Or. de

Justificare

Eforturile actuale sau anterioare ale statelor membre cu privire la renovarea clădirilor în 
vederea creșterii eficienței energetice a acestora trebuie apreciate ca fiind benefice și, din 
acest motiv, avute în vedere la stabilirea obiectivelor. Pachetul privind clima și energia
(Decizia nr. 406/2009.CE), intrat în vigoare în iunie 2009 , a fost elaborat pentru a permite 
îndeplinirea obiectivelor 20-20-20. Pachetul conține patru acte legislative și se raportează la 
2005 în ceea ce privește obiectivele ce trebuie îndeplinite.
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Amendamentul 539
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre încurajează alte 
organisme din sectorului public să adopte 
obiectivele menționate la alineatul (1), în 
cazul în care acest demers se dovedește a 
fi rentabil și fezabil din punct de vedere 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 540
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre susțin organismele 
publice în ceea ce privește eforturile 
acestora în vederea respectarea cerințelor
stabilite la alineatul (1). Susținerea 
cuprinde toate măsurile financiare 
necesare pentru a împiedica măsurile de
renovare să creeze dificultăți sociale, în 
special ca urmare a creșterii chiriilor 
pentru locuințele sociale.

Or. de

Justificare

Clarificarea obiectivului propunerii, punându-se în mod clar accent asupra renovării 
clădirilor ocupate de locatari cu o situație socială precară, care, din cauza situației lor 
financiare, nu pot contribui la finanțarea unor investiții rentabile în măsuri de reducere a 
consumului de energie, chiar dacă, pe termen mediu, aceștia ar beneficia de chirii care să 
includă și încălzirea mai reduse.
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Amendamentul 541
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre ar trebui să asigure 
faptul că organismele publice cu 
portofolii de proprietăți cu cel mai redus 
nivel de eficiență energetică reprezintă o 
prioritate pentru măsurile de eficiență 
energetică. Organismele publice ar trebui 
să depună eforturi pentru a prioritiza 
clădirile cu cea mai scăzută performanță 
energetică.

Or. en

Amendamentul 542
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

eliminat

Or. en

Amendamentul 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

eliminat

Or. fi

Justificare

În cazul în care cerința privind rata de renovare de la articolul 4 alineatul (1) este eliminată, 
alineatul (2) nu este necesar.

Amendamentul 544
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

eliminat

Or. en

Amendamentul 545
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2



AM\883474RO.doc 93/104 PE475.929v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

eliminat

Or. de

Amendamentul 546
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest 
excedent ar fi fost renovat în oricare din 
cei doi ani anteriori sau următori.

(2) Gradul de respectare a cerinței privind
rata de renovare de 2 % se evaluează 
luând în considerare rata medie anuală de 
renovare din perioada 2014-2020. Statele 
membre pot ține seama de renovările 
clădirilor publice efectuate începând din 
2005 („early actions”) în mod
proporțional la calcularea ratei lor de 
renovare.

Or. de

Justificare

O rată anuală de renovare rigidă este nerealistă și nu ține cont de condițiile din statele 
membre. În plus, eforturile anterioare ale statelor membre în vederea renovării clădirilor 
publice („early actions”) care au dus la obținerea unor rezultate excelente în ceea ce privește 
eficiența energetică nu sunt luate în considerare în propunerea Comisiei.

Amendamentul 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

(2) Pentru a asigura flexibilitatea, statele
membre pot permite organismelor lor 
publice să calculeze rata anuală de 3 %, 
menționată la alineatul (1), ca medie a
suprafeței totale a clădirilor renovate pe o 
perioadă de cinci ani.

Or. en

Justificare

Calcularea obiectivului de renovare de 3 % ca medie pe 5 ani ar oferi autorităților publice o 
mai mare flexibilitate în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la investiții și 
planificarea bugetului.

Amendamentul 548
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de economisire energetică, 
excedentul energiei economisite într-un 
anumit an, ca și cum acest excedent ar fi 
fost realizat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

Or. ro

Amendamentul 549
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite (2) Statele membre încurajează 
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organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, 
excedentul suprafeței totale a clădirilor 
renovate într-un anumit an, ca și cum 
acest excedent ar fi fost renovat în oricare 
din cei doi ani anteriori sau următori.

autoritățile locale și regionale și 
asociațiile responsabile pentru locuințele 
sociale, respectând libertatea
administrativă a acestora, să deruleze un 
program de renovare a clădirilor lor în 
vederea economisirii de energie, ținând 
seama de procedurile prevăzute la 
alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Clădirile deținute de autoritățile locale sau regionale și de asociațiile responsabile pentru 
locuințele sociale ar trebui să fie incluse, în mod voluntar și fără caracter obligatoriu, în 
măsurile exemplare propuse în directivă.

Amendamentul 550
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei doi 
ani anteriori sau următori; suprafața 
clădirilor renovate în perioada 2010-2013 
poate fi luată în considerare pentru 
anul 2014.

Or. en

Amendamentul 551
Silvia-Adriana Țicău

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

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate într-
un anumit an, ca și cum acest excedent ar fi 
fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre și instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii Europene pot 
permite organismelor lor publice să 
contabilizeze, din rata lor de renovare 
anuală, excedentul suprafeței totale a 
clădirilor renovate într-un anumit an, ca și 
cum acest excedent ar fi fost renovat în 
oricare din cei doi ani anteriori sau 
următori.

Or. ro

Amendamentul 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei patru
ani anteriori sau următori.

Or. en

Amendamentul 553
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate
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într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei patru
ani anteriori sau următori.

Or. en

Amendamentul 554
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei patru
ani anteriori sau următori.

Or. de

Justificare

Perioada în care statele membre pot lua în considerare la calcularea ratei lor de renovare  
anuale un excedent obținut într-un anumit an ar trebui prelungită până la patru ani înainte 
sau după anul în cauză, pentru a ține cont de caracterul de lungă durată al proiectelor de
construcții.

Amendamentul 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei patru
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anteriori sau următori. ani anteriori sau următori.

Or. en

Justificare

Abordarea pe „doi ani” exclude în mod eficient renovarea în profunzime . Ar trebui să existe 
posibilitatea ca statele membre să o includă, întrucât aceasta reprezintă o necesitate absolută 
pentru o politică în domeniul eficienței energetice pe termen lung în sectorul construcțiilor.

Amendamentul 556
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei trei 
ani anteriori sau următori.

Or. de

Amendamentul 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei patru
ani anteriori sau următori.
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Or. en

Justificare

Statele membre și organismele publice ale acestora ar trebui să beneficieze de mai multă 
flexibilitate în ceea ce privește planificarea investițiilor de renovare, câtă vreme poate fi 
asigurată atingerea obiectivului național.

Amendamentul 558
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei cinci
ani anteriori sau următori.

Or. en

Amendamentul 559
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare anuală, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare din cei doi ani 
anteriori sau următori.

(2) Statele membre pot permite 
organismelor lor publice să contabilizeze, 
din rata lor de renovare, excedentul 
suprafeței totale a clădirilor renovate 
într-un anumit an, ca și cum acest excedent 
ar fi fost renovat în oricare dintre cei doi 
ani anteriori sau următori.

Or. en
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Amendamentul 560
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ca abordare alternativă la alineatul 
(1), statele membre pot opta pentru 
adoptarea altor măsuri de îmbunătățire, 
la un nivel echivalent, a performanței 
energetice anuale a clădirilor publice, 
astfel cum se solicită la alineatul (1). 
Statele membre pot prioritiza renovarea 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice, pe baza celor mai rentabile 
măsuri de îmbunătățire a performanței 
energetice a stocului de clădiri al 
acestora. În sensul acestei abordări 
alternative, statele membre pot calcula 
economia de energie estimată, care ar 
rezulta ca urmare a alineatului (1), 
folosind valorile standard medii adecvate 
pentru consumul de energie al unei 
clădiri înainte și după renovare.

Or. en

Amendamentul 561
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele publice ar trebui să își 
poată continua strategia deja existentă în 
materie de eficiență energetică, întrucât 
economiile generate pot fi asimilate 
economiilor care rezultă din suprafața 
renovată. Atunci când se elaborează
politicile și măsurile menționate la 
alineatele (1) și (2), ar trebui să se țină 
seama de accesibilitatea pentru cetățeni și 
de bugetele publice. Cele mai rentabile 
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măsuri ar trebui încurajate cu prioritate.

Or. en

Amendamentul 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sprijină organismele 
reglementate de dreptul public să realizeze 
în fiecare an renovări în profunzime pe 
3 % din suprafața totală a clădirilor pe 
care le dețin.

Or. fr

Amendamentul 563
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alternativ, statele membre pot lua 
măsuri pentru renovarea clădirilor
deținute de alți proprietari sau pot reduce 
suprafața totală a clădirilor lor publice.

Or. de

Justificare

Trebuie garantată o marjă mare de flexibilitate pentru statele membre. În plus, trebuie luate 
măsuri pentru a asigura faptul că se acordă prioritate măsurilor rentabile.

Amendamentul 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să nu 
includă în calculul lor privind suprafața 
totală acele categorii de clădiri enumerate
la articolul 4.2 din Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificare

Directiva privind eficiența energetică ar trebui să fie în concordanță cu Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 565
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stimulează 
organismele reglementate de dreptul 
public să realizeze renovări în profunzime 
pentru un procent de 3 % din energia 
anuală totală utilizată.

Or. en

Amendamentul 566
Hannes Swoboda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre susțin organismele 
publice să realizeze renovările majore 
prevăzute la articolului 4.
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Or. de

Amendamentul 567
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre care optează pentru o 
abordare alternativă notifică Comisia, cel 
târziu până la 1 ianuarie 2014, cu privire 
la măsurile alternative pe care plănuiesc 
să le adopte, indicând modalitatea în care 
ar obține o îmbunătățire echivalentă a 
performanței energetice a stocului de 
clădiri.

Or. en

Amendamentul 568
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre care optează pentru o 
abordare alternativă, evaluează la fiecare 
trei ani dacă abordarea asigură realizarea 
unei îmbunătățiri anuale echivalente a 
performanței energetice a clădirilor 
publice, astfel cum se solicită la alineatul 
(1), și transmit aceste evaluări Comisiei. 
În cazul în care abordările alternative 
adoptate de statele membre sunt 
insuficiente pentru a îndeplini obiectivul, 
Comisia poate recomanda ca statul 
membru respectiv să folosească abordarea 
subliniată la alineatul (1).

Or. en
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