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Amendamentul 569
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

(a) suprafața totală în m2; și
(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

Or. en

Justificare

Acest proces ar fi extrem de birocratic, iar pentru unele state membre ar putea fi chiar 
imposibil de realizat.

Amendamentul 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

(a) suprafața totală în m2; și
(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.
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Or. en

Amendamentul 571
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

a)suprafața totală în m2; și
b)performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

Or. de

Justificare

Efortul pe care îl implică un inventar al tuturor clădirilor organismelor publice este prea 
costisitor și birocratic, mai ales în cazul în care se iau în calcul toate suprafețele mai mari de 
250 m2. Creșterea eficienței și beneficiile economiilor avute în vedere trebuie documentate cu 
ajutorul bilanțului energetic global al fiecărui stat.

Amendamentul 572
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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: 

eliminat

a)suprafața totală în m2; și
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b)performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

Or. de

Justificare

Doar în Germania, compilarea în toate cele aproximativ 12 000 de autorități comunale ar 
presupune un efort de punere în aplicare disproporționat.

Amendamentul 573
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

a) suprafața totală în m2; și
b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

Or. fr

Amendamentul 574
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(3) În sensul alineatului (1) și fără a aduce 
atingere Directivei 2010/31/UE, până 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc un 
inventar al clădirilor deținute de 
organismele lor publice cu o suprafață 
totală utilă de peste 500 m2, iar până la 
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31 decembrie 2018, pentru cele de peste 
250 m2, care indică:

Or. en

Amendamentul 575
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(3) În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre efectuează 
audituri energetice pentru a stabili și 
pune la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice, care indică:

Or. en

Amendamentul 576
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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::

(3) În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre pot stabili și 
pune la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice, care indică: 

Or. de

Amendamentul 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(3) În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc și 
pun la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute sau ocupate de 
organismele lor publice, care indică:

Or. en

Amendamentul 578
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(3) În sensul alineatului (1), până la 1 
ianuarie 2014, statele membre stabilesc și 
pun la dispoziția publicului un inventar al 
clădirilor deținute sau ocupate de 
organismele lor publice, care indică:

Or. en

Amendamentul 579
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suprafața totală în m2; și eliminat

Or. de
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Amendamentul 580
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suprafața totală în m2; și (a) suprafața totală în m2;

Or. en

Amendamentul 581
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte.

eliminat

Or. de

Amendamentul 582
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanța energetică a fiecărei clădiri 
în parte.

(b) performanța energetică a fiecărei clădiri 
pentru care s-a emis un certificat de 
performanță energetică în conformitate 
cu Directiva 2010/31/UE; și

Or. en

Amendamentul 583
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, orice regim de protecție 
oficială conferind o exceptare în temeiul 
alineatului (1a);

Or. en

Amendamentul 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inventarierea nu se aplică totuși în cazul 
unor clădiri importante din punct de 
vedere al securității naționale, cum ar fi 
clădirile militare.

Or. fi

Justificare

Este important pentru securitatea națională ca inventarierea să excludă, de exemplu, clădirile 
militare.

Amendamentul 585
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ca alternativă la alineatele (1) și (2), 
statele membre pot opta să aplice alte 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice a clădirilor publice. Valoarea 



PE475.932v01-00 10/104 AM\883489RO.doc

RO

anuală a îmbunătățirilor în materie de 
eficiență energetică realizate prin această 
abordare va fi echivalentă cu economiile 
de energie prevăzute la alineatul (1).
Statele membre care aleg această opțiune 
vor notifica Comisiei, până cel târziu la 
1 ianuarie 2014, măsurile alternative 
planificate pentru a fi adoptate, precum și 
modul în care vor realiza îmbunătățirile 
necesare în materie de eficiență 
energetică. 

Or. en

Justificare

Acest alineat asigură că fiecare stat membru poate utiliza cele mai rentabile și adecvate 
măsuri pentru a atinge obiectivul anual de renovare. Acesta ar trebui să ofere flexibilitatea 
necesară, deoarece există diferențe majore între statele membre, care țin de: eficiența 
energetică a stocului de clădiri existent, acțiunile timpurii și cele viitoare prin implementarea 
directivei privind eficiența energetică a clădirilor și diferențele în privința necesităților de 
renovare. De asemenea, la renovările pentru îmbunătățirea eficienței energetice ar trebui să 
se țină seama de întregul ciclu de viață al clădirii și de alte necesități de renovare.

Amendamentul 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ca alternativă la cerințele 
articolului 4 alineatul (1) și fără a aduce 
atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE sau articolului 2a 
de mai sus, statele membre pot alege să 
reducă cu 3 %, în fiecare an, consumul 
total de energie al tuturor clădirilor 
pentru care s-a emis un certificat de 
performanță energetică în temeiul 
articolului 12 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en
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Justificare

Suprafața totală utilă servește doar ca indicator aproximativ al consumului de energie 
probabil. Statele membre ar putea prefera să își întemeieze obiectivul anual de reducere a 
consumului de energie pe performanța energetică efectivă a clădirilor.

Amendamentul 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot stabili condiții de 
exceptare a anumitor categorii de clădiri, 
astfel cum sunt definite la articolul 4 
alineatul (2) din Directiva 2010/31/UE, de 
la dispozițiile prezentului articol.

Or. en

Justificare

Această exceptare include clădirile istorice, religioase sau temporare.

Amendamentul 588
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Organismele publice care închiriază 
clădiri trebuie constrânse de statele 
membre să permită persoanelor care 
închiriază să efectueze o renovare 
eficientă din punct de vedere energetic a 
bunului imobiliar închiriat. Din motive de 
concurență, organismele publice nu pot 
renova din bani publici bunurile 
imobiliare închiriate aflate în proprietate 
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privată.

Or. de

Justificare

Organismele publice nu pot renova clădirile închiriate, însă pot determina persoanele care 
închiriază să ia măsuri adecvate. 

Amendamentul 589
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre încurajează 
întocmirea unui inventar public al 
clădirilor deținute de organismele lor 
publice cu o suprafață mai mică de 250 
m2, care indică:
(a) suprafața totală în m2; și
(b) performanța energetică a fiecărei 
clădiri în parte, dacă este cunoscută.

Or. en

Amendamentul 590
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Inventarele prezentate la alineatele 
(3) și (3a) se revizuiesc și se actualizează 
cel puțin o dată la cinci ani, dacă este 
necesar, pe baza modificărilor în ceea ce 
privește performanța energetică a clădirii, 
proprietatea și regimul de protecție.
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Or. en

Amendamentul 591
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Ca alternativă la abordarea 
alineatelor (1) și (2), statele membre pot 
lua alte măsuri de realizare a unei 
îmbunătățiri echivalente a performanței 
energetice a clădirilor deținute de 
organismele lor publice, după cum 
dispune alineatul (1). Statele membre pot 
prioritiza renovarea clădirilor deținute de 
organismele lor publice, pe baza celei mai 
rentabile îmbunătățiri a performanței 
energetice a stocului lor de clădiri.
Statele membre care optează pentru o 
abordare alternativă informează Comisia, 
până cel târziu la 1 ianuarie 2014, în 
legătură cu măsurile alternative pe care
intenționează să le adopte, precum și în 
legătură cu modul în care vor realiza o 
îmbunătățire echivalentă a performanței 
energetice a clădirilor deținute de 
organismele lor publice.

Or. en

Amendamentul 592
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice locale, administrațiile 
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urbane și rurale și alte organisme publice:

Or. fr

Justificare

Măsurile prevăzute la articolul 4 nu se aplică numai orașelor mari. Pentru a se asigura că 
stimulentele se aplică, de asemenea, regiunilor rurale, articolul trebuie să clarifice care sunt 
organismele publice în cauză. Articolul trebuie, de asemenea, să permită cetățenilor europeni 
care trăiesc în zone rurale și, uneori, izolate, să beneficieze de stimulentele oferite la nivel 
național și local.

Amendamentul 593
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:

(4) Statele membre încurajează 
organismele locale, municipalitățile și alte 
organisme publice:

Or. ro

Amendamentul 594
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice în mod direct sau 
indirect prin intermediul societăților de 
servicii energetice:

Or. en

Justificare

Societățile de servicii energetice și furnizorii de servicii energetice similare sunt cei mai 



AM\883489RO.doc 15/104 PE475.932v01-00

RO

indicați în ceea ce privește expertiza tehnică și mecanismele operaționale atunci când vine 
vorba de luarea unor măsuri de economisire a energiei. Acestea dețin toate instrumentele 
juridice pentru a acționa în numele clienților finali care au obligația de a realiza economii. 
Această relație pozitivă ar fi cel mai bun mod de a deschide piața serviciilor energetice și de 
a o încredința unor persoane de încredere și dedicate.

Amendamentul 595
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:

(4) Statele membre si instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii Europene
încurajează organismele publice:

Or. ro

Amendamentul 596
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre încurajează 
organismele publice:

(4) Statele membre încurajează autoritățile 
locale și rurale și alte organisme publice:

Or. en

Amendamentul 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre încurajează 4. Organismele publice au obligația:
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organismele publice:

Or. es

Amendamentul 598
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre încurajează organismele 
publice:

4. Statele membre obligă organismele 
publice:

Or. en

Amendamentul 599
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) să adopte un plan integrat pentru 
eficiență energetică, de sine stătător sau ca 
parte a unui plan cuprinzător privind clima 
sau orașele și regiunile cu consum scăzut 
de energie, ori un plan privind mediul, 
care să conțină obiective specifice privind 
economia de energie în vederea creșterii 
continue a economiilor lor de energie și a
eficienței lor energetice;

Or. fr

Amendamentul 600
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică integrat sau ca parte a unui plan 
cuprinzător privind clima sau a unor 
proiecte de tipul „orașe cu un consum 
energetic redus”, care să conțină obiective 
specifice privind economia de energie în 
vederea creșterii continue a eficienței 
energetice a organismelor în cauză;

Or. it

Amendamentul 601
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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, costurile aferente 
realizării acestora și beneficiile generate 
de reducerea facturilor;

Or. ro

Amendamentul 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică, de sine stătător sau ca parte a 

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică, de sine stătător sau ca parte a 
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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;

unui plan cuprinzător privind clima sau 
mediul, care să conțină obiective specifice 
privind economia de energie și un 
calendar pentru realizarea acestora în 
vederea creșterii continue a eficienței 
energetice a organismelor în cauză;

Or. en

Amendamentul 603
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) să adopte un plan pentru eficiență 
energetică, de sine stătător sau ca parte a 
unui plan cuprinzător privind clima, 
orașele sau regiunile cu consum redus de 
energie sau mediul, care să conțină 
obiective specifice privind economia de 
energie în vederea creșterii continue a 
eficienței energetice a organismelor în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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 și acțiuni 
specifice, în vederea creșterii continue a
eficienței energetice a organismelor în 
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cauză;

Or. es

Amendamentul 605
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) să adopte și să pună în aplicare 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;

Or. en

Amendamentul 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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 eficiența energetică în vederea 
creșterii continue a eficienței energetice a 
organismelor în cauză;

Or. en
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Amendamentul 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să verifice nivelul anual de realizare 
a obiectivelor propuse;

Or. en

Amendamentul 608
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să pună în aplicare un sistem de 
gestionare a energiei ca parte din punerea 
în aplicare a planului lor.

(b) să pună în aplicare un sistem de 
gestionare a energiei ca parte din punerea 
în aplicare a planului lor. Planul de 
eficiență energetică și sistemul de 
gestionare vor ține cont de riscurile 
pentru sănătate și de măsurile benefice.

Or. en

Amendamentul 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se ia în considerare, în 
construcțiile publice, emisiile de dioxid de 
carbon ale materialelor de construcție, 
consumul de energie pentru producerea 
materialelor de construcție și impactul 
asupra mediului al materialelor de 
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construcție pe toată durata lor de viață și 
promovând utilizarea resurselor naturale 
regenerabile, cum ar fi lemnul, în 
construcții;

Or. fi

Justificare

Materialele de construcție sunt, de asemenea, o componentă esențială, datorită faptului că un 
procent din ce în ce mai mare din consumul total de energie al unei clădiri apare în faza de 
construcție. Promovarea în toată Europa a utilizării materialelor de construcții cu emisii 
reduse și ecologice, cum ar fi lemnul, ar duce la reducerea impactului cauzat de construcții 
asupra mediului.

Amendamentul 610
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să evalueze, în cadrul punerii în 
aplicare a planului lor, posibilitatea unor 
contracte de servicii energetice care au ca 
obiectiv menținerea sau îmbunătățirea 
eficienței energetice pe termen lung, 
inclusiv contracte de performanță 
energetică;

Or. fr

Amendamentul 611
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă este cazul, să folosească 
instrumentele de finanțare ale UE, 
precum și modelele de finanțare ale unor 
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părți terțe, precum companiile de servicii 
energetice (ESCO), pentru a finanța 
eficiența energetică a clădirilor publice;

Or. en

Amendamentul 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să instituie contracte pentru serviciile 
de furnizare a energiei menite să mențină 
sau să sporească pe termen lung eficiența 
energetică, inclusiv contracte de 
performanță energetică;

Or. en

Justificare

Un aspect important al acestei directive îl constituie consolidarea pieței de servicii energetice 
pentru a mobiliza capitalul privat să investească în eficiența energetică. Prin urmare, este 
absolut esențial ca organismele publice să fie încurajate să utilizeze contracte de performanță 
energetică, alături de alte măsuri de realizare a economiilor de energie obligatorii.

Amendamentul 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să apeleze la societăți de servicii 
energetice și la contracte de performanță 
energetică în vederea finanțării 
renovărilor și implementării propriilor 
planuri;

Or. en
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Justificare

O astfel de măsură ar rezolva problema cheltuielilor preliminare ale autorităților publice și 
ar încuraja dezvoltarea întreprinderilor de servicii energetice și a companiilor producătoare 
de energie din sectorul public și ar promova utilizarea acestui model.

Amendamentul 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să asigure, pentru fiecare clădire, o 
contabilitate energetică separată în 
funcție de vectorul energetic;

Or. es

Amendamentul 615
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să aplice procedura de certificare a 
performanței energetice pentru toate 
clădirile publice deținute;

Or. en

Amendamentul 616
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ca alternativă la literele (a) și (b), să 
efectueze un audit energetic;

Or. de

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde o cât mai mare flexibilitate, cu condiția să își 
îndeplinească obiectivele.

Amendamentul 617
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să evite măsurile având ca rezultat 
direct eliminarea sau reducerea serviciilor 
din sectoarele publice cheie pentru a se 
conforma măsurilor de eficiență 
energetică stabilite în prezenta directivă;

Or. en

Amendamentul 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să promoveze abordarea „sistemică” 
pentru a realiza economii suplimentare de 
energie pe termen lung, dincolo de 
abordarea individuală a produselor;

Or. en
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Amendamentul 619
Gaston Franco

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel, statele membre se asigură că 
accesul la inițiative și la stimulente este 
deschis tuturor cetățenilor, indiferent de 
locul lor de reședință.

Or. fr

Amendamentul 620
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedând astfel, statele membre se 
asigură că toți cetățenii, indiferent de 
locul unde se află, au acces la inițiativele 
și măsurile de eficiență energetică .

Or. en

Justificare

Dispozițiile articolului 4 nu ar trebui să se aplice doar orașelor mari. Pentru a se asigura că 
măsurile de economisire a energiei se implementează și în zonele rurale, articolul ar trebui 
să clarifice sfera organismelor publice vizate. Acest articol ar trebui să asigure, de asemenea, 
că și cetățenii care trăiesc în zone îndepărtate sau izolate beneficiază de măsurile naționale 
de eficiență energetică.

Amendamentul 621
Frédérique Ries
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează elaborarea de 
criterii pentru clădirile eficiente energetic 
și „sănătoase”, listele de verificare, 
campaniile de informare și schimbul de 
bune practici;

Or. en

Justificare

Elaborarea de criterii, listele de verificare și schimbul de bune practici ar trebui facilitate 
pentru a determina clădirile care sunt atât eficiente energetic, cât și „sănătoase”.

Amendamentul 622
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sunt încurajate să ofere 
consiliere autorităților publice în ceea ce 
privește calcularea și metodologia de 
evaluare a rentabilității.

Or. en

Amendamentul 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În completare sau ca alternativă la 
alineatul (1), statele membre pot opta, în 
schimb, pentru aplicarea dispozițiilor de 
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la alineatul (1) în cazul clădirilor private. 
În astfel de situații, suprafața totală va fi 
cel puțin egală cu suprafața care ar fi fost 
renovată în conformitate cu dispozițiile de 
la alineatul (1). Statele membre vor face 
dovada că renovările efectuate în cazul 
clădirilor private sunt suplimentare celor 
care ar fi trebuit renovate în mod normal.

Or. en

Justificare

În unele țări s-au efectuat renovări masive în sectorul public în ultimii 15 ani. În consecință, 
necesitatea renovării clădirilor private este mult mai urgentă.

Amendamentul 624
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În completare sau ca alternativă la 
alineatul (1), statele membre pot, în 
schimb, opta pentru aplicarea dispozițiilor 
de la alineatul (1) în cazul clădirilor 
private.

Or. en

Amendamentul 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Instituțiile europene vor da un bun 
exemplu prin reducerea propriului 
consum de energie, printre altele, prin 
sisteme inovatoare de încălzire și de 
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iluminat, prin instalarea unor aparate 
eficiente din punct de vedere energetic și 
prin procese care utilizează mai eficient 
resursele. În ceea ce privește clădirile lor, 
acestea vor integra energiile regenerabile 
acolo unde este posibil și vor atinge un 
nivel de performanță energetică 
corespunzător cu cea mai înaltă clasă de 
performanță (astfel cum este definită în 
țara în care se află clădirea) până în 
2015.

Or. en

Amendamentul 626
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acolo unde este fezabil din punct de 
vedere tehnic și rentabil, statele membre 
vor acorda prioritate măsurilor de 
eficiență energetică, inclusiv izolarea, în 
cazul proprietăților rezidențiale aflate în 
proprietate publică și ocupate de angajații 
din sectoarele publice cheie, inclusiv de 
angajații din armată ale căror condiții de 
angajare le impun acestora să ocupe 
astfel de proprietăți.

Or. en

Amendamentul 627
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot scuti parțial sau 
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complet clădirile considerate monumente 
istorice de la punerea în aplicare a 
dispozițiilor de mai sus, dacă respectarea 
dispozițiilor privind eficiența energetică 
minimă le-ar modifica vizibil aspectul sau 
caracterul.

Or. de

Justificare

Izolația termică externă în cazul caselor din paiantă considerate monumente istorice nu 
trebuie legiferată de către UE, pentru a da doar un exemplu.

Amendamentul 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Finanțarea europeană a măsurilor de 
eficiență energetică din FEDER sau din 
alte surse este condiționată de depunerea 
de către un stat membru a unei cereri 
adresate Comisiei spre aprobare și va face 
obiectul anulării sau reducerii cerințelor 
de cofinanțare.

Or. en

Amendamentul 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre vor asigura atât 
organismelor publice din zonele urbane, 
cât și celor din regiunile rurale, accesul la 
inițiativele și măsurile de eficiență 
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energetică. 

Or. en

Amendamentul 630
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Fără a aduce atingere articolului 7 din 
Directiva 2010/31/UE, statele membre vor 
implementa foile de parcurs naționale 
dedicate renovării clădirilor deținute sau 
ocupate de organisme publice. Aceste foi 
de parcurs vor asigura reducerea 
măsurată a energiei furnizate sau a 
consumului final de energie (kWh și 
KWh/m2 sau echivalent), astfel cum este 
definită în anexa I la 
Directiva 2010/32/CE, cu cel puțin 20 %, 
40 % și, respectiv, 80 % până în 2020, 
2030 și, respectiv, 2045.
Ca parte a acestor planuri, toate clădirile 
deținute sau ocupate de autoritățile 
naționale, regionale sau locale, care, 
începând de la 1 ianuarie 2014, fac 
obiectul lucrărilor periodice de 
modernizare (de exemplu, din cauza 
vechimii, a calității sau a performanței 
slabe) vor face și obiectul renovării 
energetice în vederea reducerii 
consumului de energie menționat mai sus.
Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute 
la alineatul (1), statele membre se asigură 
că renovările se efectuează acolo unde 
este fezabil din punct de vedere tehnic, 
începând cu clădirile cu cea mai redusă 
performanță energetică și cuprinzând 
toate măsurile justificabile din punct de 
vedere economic. Aceste renovări vor fi 
efectuate într-un ritm și la un nivel care 



AM\883489RO.doc 31/104 PE475.932v01-00

RO

să conducă la o îmbunătățire cumulativă 
anuală a performanței energetice estimată 
la cel puțin 2,5 % din media anuală a 
stocului de clădiri publice în ansamblu 
până în 2030 și ulterior.

Or. en

Amendamentul 631
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achiziții efectuate de organismele publice eliminat
Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 632
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Fără a aduce atingere 
Directivei 2004/18/CE, acolo unde 
standardele de eficiență energetică se 
aplică deja, statele membre se asigură că 
organismele publice achiziționează 
produse, servicii și clădiri cu performanțe 
înalte de eficiență energetică, ținând cont 
de raportul costuri-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă, astfel cum se menționează în 
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anexa III. În ceea ce privește produsele 
care nu fac obiectul legislației europene 
privind aplicarea etichetelor de eficiență 
energetică, organismele publice ar trebui 
să depună eforturi în sensul luării în 
calcul a eficienței energetice a achizițiilor.

Or. en

Amendamentul 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Întrucât organismele publice pot 
funcționa ca modele foarte importante 
pentru restul societății, pot promova noi 
produse și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic și inovatoare și constituie 
o parte considerabilă a consumului 
național de energie, statele membre se 
asigură că organismele publice 
achiziționează și investesc doar în produse, 
servicii și clădiri cu cele mai înalte
performanțe de eficiență energetică, astfel 
cum se menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 634
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează, în conformitate cu 
directivele privind achizițiile publice,
produse, servicii și clădiri cu performanțe
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menționează în anexa III. înalte de eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III. În acest caz 
trebuie să se țină cont de rentabilitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă.

Or. de

Justificare

Pentru a se asigura o gestiune riguroasă a banilor publici,organismele publice ar trebui să 
acorde maximă prioritate rentabilității atunci când face achiziții. În plus, această noutate 
legislativă ar trebui să se aplice numai în temeiul și în conformitate cu directivele privind 
achizițiile publice în vigoare.

Amendamentul 635
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, ținând cont de 
raportul costuri-eficacitate bazat pe 
analiza ciclului de viață, de fezabilitatea 
economică și de adecvarea tehnică, 
precum și de concurența suficientă, astfel 
cum se menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 636
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre urmăresc ca organismele 
publice să achiziționeze pe cât este posibil
doar produse, servicii și clădiri cu 
performanțe înalte de eficiență energetică, 
astfel cum se menționează în anexa III. În 
acest caz, trebuie să se țină cont atât de 
capacitatea bugetelor publice, cât și de
eficiența economică a întreprinderilor.

Or. de

Amendamentul 637
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III. În cadrul 
licitațiilor pentru contracte de servicii, 
organismele publice evaluează 
posibilitatea de încheiere a unor contracte 
de performanță energetică pe termen 
lung, astfel cum se menționează la 
articolul 14 litera (b).

Or. en

Justificare

Organismele publice ar trebui să evite astfel de contracte care vizează numai măsuri pe 
termen scurt și/sau privesc doar înlocuirea echipamentului tehnic, fără măsuri privind 
exploatarea și întreținerea. O acțiune cuprinzătoare care implică concomitent mai multe 
măsuri pe termen lung generează economii de energie mai mari și este mai rentabilă decât 
mai multe măsuri separate. O trimitere la articolul 14 litera (b), care invită statele membre să 
furnizeze modele de contracte pentru EPC în sectorul public, sporește coerența textului.
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Amendamentul 638
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, ținând cont de 
raportul costuri-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă, astfel cum se menționează în 
anexa III.

Or. en

Amendamentul 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, ținând cont de 
raportul costuri-eficacitate, de 
fezabilitatea economică și de adecvarea 
tehnică, precum și de concurența 
suficientă, astfel cum se menționează în 
anexa III.

Or. en

Justificare

Formularea este inclusă în Anexa III, însă ar trebui evidențiată în continuare.
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Amendamentul 640
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, în măsura în care 
acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic, funcțional și economic, 
astfel cum se menționează în anexa III. 

Or. en

Amendamentul 641
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează, până în 2018 în 
orice caz, doar produse, servicii și clădiri 
cu performanțe înalte de eficiență 
energetică, astfel cum se menționează în 
anexa III, iar ulterior doar cu eficiență 
energetică maximă.

Or. de

Amendamentul 642
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre sprijină organismele 
publice să achiziționeze în 
principal produse, servicii și clădiri cu 
performanțe înalte de eficiență energetică, 
astfel cum se menționează în anexa III.

Or. ro

Amendamentul 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează, ținând cont și de 
rentabilitate, doar produse, servicii și 
clădiri cu performanțe înalte de eficiență 
energetică, astfel cum se menționează în 
anexa III.

Or. de

Amendamentul 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III, și țin cont de 
nivelurile optime ale costurilor.
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Or. en

Amendamentul 645
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură, până la 
1 ianuarie 2014, că organismele publice 
achiziționează sau închiriază doar 
produse, servicii și clădiri cu performanțe 
înalte de eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 646
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează, dacă este posibil,
doar produse, servicii și clădiri cu 
performanțe înalte de eficiență energetică, 
astfel cum se menționează în anexa III.

Or. en

Amendamentul 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează cu precădere
produse, servicii și clădiri cu performanțe
înalte de eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Or. de

Amendamentul 648
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 
eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
sisteme, servicii și clădiri cu performanțe 
înalte de eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

Or. en

Justificare

Eficiența energetică necesită sisteme eficiente, nu doar produse eficiente, de exemplu un 
sistem de încălzire centralizat eficient și dimensionat corespunzător, nu doar un boiler 
eficient.

Amendamentul 649
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează doar produse, 
servicii și clădiri cu performanțe înalte de 

Statele membre se asigură că organismele 
publice achiziționează produse, servicii și 
clădiri cu performanțe înalte de eficiență 
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eficiență energetică, astfel cum se 
menționează în anexa III.

energetică, astfel cum se menționează în 
anexa III.

Or. fr

Justificare

Textul inițial este prea restrictiv.

Amendamentul 650
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La achiziționarea de produse, servicii și 
clădiri, eficiența energetică a unei 
mulțimi sau a unui grup de achiziții în 
ansamblu ar trebui să aibă prioritate față 
de eficiența energetică a unei achiziții 
individuale, ținând cont de adecvarea 
tehnică și utilizarea prevăzută. 

Or. en

Amendamentul 651
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prezentului articol se aplică 
numai contractelor publice a căror 
valoare (fără TVA) este egală cu sau 
depășește pragurile stabilite în 
Directiva 2004/18/CE.

Or. en
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Justificare

Nu există un nivel de minimis al textului în forma sa actuală și, prin urmare, directiva se 
aplică tuturor achizițiilor publice, indiferent de amploarea contractului, ceea ce sporește 
sarcina birocratică a procedurii de conformitate.

Amendamentul 652
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să 
achiziționeze prin intermediul 
organismelor publice cele mai eficiente 
echipamente, în special în domeniul 
tehnologiilor informației. În plus, se poate 
ține seama, în vederea luării unei decizii, 
de normele privind standardele de calitate 
privind eficiența și/sau de caracteristici.

Or. de

Justificare

Domeniul tehnologiei informațiilor dispune deja de numeroase instrumente de creștere a 
eficienței energetice și, din acest motiv, trebuie să se afle în atenția măsurilor privind 
achizițiile publice luate de organismele publice.

Amendamentul 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică

Sisteme de sprijin în ceea ce privește
eficiența energetică
[Acest amendament se aplică întregului 
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text. Adoptarea sa ar necesita modificări 
corespunzătoare ale întregului text]

Or. en

Amendamentul 654
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică

Sisteme de obligații în ceea ce privește
economiile de energie

Or. en

Amendamentul 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică

Sisteme de obligații în ceea ce privește
economiile de energie

Or. en

Amendamentul 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică

Sisteme de sprijin în ceea ce privește
eficiența energetică
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Or. en

Amendamentul 657
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii 
anuale de energie egale cu 1,5%, în 
volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, 
de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

eliminat

Or. en

Amendamentul 658
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii 
anuale de energie egale cu 1,5%, în 

(1) Fiecare stat membru alocă o parte din 
obiectivul său național de eficiență 
energetică, astfel cum este definit la 
articolul 3, pentru energia distribuită pe 
teritoriul statului membru.
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volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, 
de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 659
Michael Theurer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie. Părțile obligate încurajează 
consumatorii finali să contribuie la 
obiectivul UE în materie de eficiență 
energetică.

Or. de

Amendamentul 660
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un (1) Fiecare stat membru stabilește 
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sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

programe de stimulare sau alte măsuri, 
cum ar fi sistemele de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică, care asigură 
atingerea unor economii reale de energie 
ce corespund obiectivului UE pentru 
2020. În cazul în care un stat membru 
preferă un sistem de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică, acesta trebuie 
să asigure că distribuitorii de energie sau 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează 
economii anuale de energie egale cu 1,5%, 
în volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată în 
domeniul electricității, de către părțile 
obligate, în rândul consumatorilor finali și 
în domeniul căldurii și apei calde în 
rândul clienților finali, dacă aceștia sunt 
proprietarii clădirilor. În cazul în care se 
folosesc alte instrumente, statele membre 
trebuie să asigure realizarea obiectivului 
global de reducere a consumului de 
energie cu 20 % în raport cu prognozele 
pentru 2020. În principiu trebuie scutite 
toate instalațiile care fac obiectul 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisii, indiferent dacă distribuția se 
realizează în mod liber sau nu.

Or. de

Justificare

Trebuie evitată întotdeauna povara dublă. O economie la consumatorul final presupune ca 
acesta să poată influența consumul de energie. Acest caz apare de regulă în cadrul 
consumului de curent electric. În cazul energiei termice acest lucru devine deja mai 
problematic, deoarece aceasta depinde în mod considerabil, de exemplu, de măsurile de 
izolare termică și de o instalație termică modernă. În acest caz trebuie inițiată o colaborare 
cu proprietarii clădirilor.

Amendamentul 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Sistemul poate fi, de 
asemenea, un sistem de acorduri privind 
eficiența energetică în conformitate cu 
alineatul (9), sistem care este folosit deja 
în multe state membre. Acest sistem, sau 
sistemele alternative în conformitate cu 
alineatul (9), asigură că distribuitorii de 
energie sau societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul statelor membre 
realizează economii anuale de energie, pe 
care fiecare stat membru le stabilește în 
conformitate cu propriul nivel inițial de 
eficiență energetică, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali. De asemenea, 
statele membre pot îndrepta, printr-un 
sistem alternativ de acorduri privind 
eficiența energetică, obligația de 
economisire a energie, în totalitate sau 
parțial, direct spre consumatorii finali.

Or. fi

Justificare

Multe state membre pun deja în aplicare sisteme eficiente și funcționale de acorduri privind 
eficiența energetică. Directiva privind eficiența energetică trebuie să ia în considerare aceste 
sisteme care funcționează bine, și nu trebuie să oblige statele membre să creeze sisteme noi. 
Statele membre stabilesc obiectivul anual de economii pentru sistemul de eficiență energetică 
ales luând în considerare punctul inițial, cu scopul de a atinge obiectivul național în 
conformitate cu articolul 3.

Amendamentul 662
Fiorello Provera
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie sub formă de pondere, în volum, 
din cota de piața a acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru în 
cauză, drept contribuție la obiectivul 
național, în sensul articolului 3 al 
prezentei directive, ținând cont de 
obiectivul Uniunii vizând 20% economii 
de energie până în 2020. Această cantitate 
a economiilor de energie trebuie realizată, 
de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali. Obiectivul 
economiilor de energie se introduce 
progresiv, cu un nivel de pornire 
diferențiat la nivel național, pentru a ține 
cont în întregime de acțiunile și 
rezultatele de până în prezent, inclusiv 
măsurile de eficiență deja adoptate în 
sectorul carburanților.
Măsurile care vizează economii pe termen 
lung sau programe structurate propuse de 
operatorii din sectorul eficienței 
energetice ar trebui încurajate prin 
stimulente sau printr-un tratament fiscal 
specific.

Or. en

Justificare

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
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shall set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Amendamentul 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie sub formă de pondere, în volum, 
din cota de piață acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru în 
cauză, drept contribuție la obiectivul 
național, în sensul articolului 3 al acestei 
directive, ținând cont de obiectivul 
Uniunii vizând 20% economii de energie 
până în 2020. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali. Obiectivul 
economiilor de energie se introduce 
progresiv, cu un nivel de pornire 
diferențiat la nivel național, pentru a ține 
cont în întregime de acțiunile și 
rezultatele de până în prezent, inclusiv 
măsurile de eficiență deja adoptate în 
sectorul carburanților.

Or. en

Justificare

Nu se recomandă o abordare universală la implementarea obiectivelor ambițioase în materie 
de eficiență energetică. Statele membre stabilesc un obiectiv național în materie de eficiență 
energetică corespunzător circumstanțelor naționale specifice, cum ar fi scenariul în domeniul 
energiei, consumul de energie primară, acțiunile timpurii și progresul înregistrat în 
implementarea de până acum a politicilor în domeniul eficienței energetice.
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Amendamentul 664
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Acolo unde nu sunt deja instituite, 
fiecare stat membru stabilește un sistem de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Acest sistem asigură că 
distribuitorii de energie obligați și/sau
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează un 
obiectiv cumulativ în materie de eficiență 
energetică la nivelul utilizării finale sau 
de economii de energie până la 31 
decembrie 2020. Acest obiectiv ar trebui 
să echivaleze cu eficiența energetică sau 
economiile realizate anual de 1,5%, în 
volum, din cota de piață a tuturor 
distribuitorilor de energie sau a tuturor 
societăților de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în medie pentru cea mai recentă 
perioadă de trei ani de dinainte de [data 
punerii în aplicare a prezentei directive]. 
Această cantitate a eficienței energetice 
sau a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali, sau, dacă statele 
membre decid astfel, prin intermediul 
economiilor dovedite provenind de la alte 
părți, astfel cum se menționează la 
alineatul 5a. Statele membre pot stabili 
obiective provizorii până la 31 decembrie 
2020.

Or. en

Amendamentul 665
Giles Chichester
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează un minimum de
creșteri anuale ale eficienței energetice 
egal cu 1,5%, în volum, din cota de piață a 
acestora în anul calendaristic precedent în 
statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Această 
cantitate a creșterilor eficienței energetice
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Statele membre definesc sectoarele 
eligibile și măsuri, norme naționale 
specifice de măsurare și verificare, 
inclusiv cerințele de calitate ale 
proiectului și actorii eligibili, alții decât 
părțile obligate. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să mențină posibilitatea de 
cuplare a obligației cu un mecanism de 
comercializare în funcție de nevoile și 
circumstanțele naționale.

Or. en

Amendamentul 666
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care

(1) Fiecare stat membru poate stabili un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică, în cazul în care 
consideră că acesta este util pentru 
realizarea obiectivului național în materie 
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își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii 
anuale de energie egale cu 1,5%, în 
volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a
economiilor de energie trebuie realizată, 
de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

de eficiență energetică. Aceste sisteme 
asigură că părțile obligate realizează anual 
obiective naționale de creștere a eficienței 
energetice pe teritoriul statelor membre în 
vederea realizării obiectivului global 
european de 20 %. Această creștere a 
eficienței energetice trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali, cât și în domeniul 
producției și transportului de energie.
Sistemul de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică încetează în 2020.

Or. de

Justificare

Eficiența energetică (EE) nu se realizează în mod obligatoriu doar printr-un sistem de 
obligații în ceea ce privește eficiența energetică. De exemplu, Germania supraîncarcă 
obiectivele EE ale Directivei 2006/32/CE cu un sistem bazat pe piață. De aceea, decizia 
privind stabilirea unui sistem de obligații în ceea ce privește eficiența energetică rămâne la 
latitudinea statelor membre și nu ar trebui să interzică în mod categoric sistemele alternative 
care funcționează bine. Obiectivul de 1,5 % este arbitrar. Statele membre ar trebui să decidă 
singure ce procent servește realizării obiectivului lor național în materie de eficiență 
energetică.

Amendamentul 667
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 



PE475.932v01-00 52/104 AM\883489RO.doc

RO

trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

în rândul consumatorilor finali. Obiectivul 
economiilor de energie se introduce 
progresiv, cu un nivel de pornire 
diferențiat la nivel național, pentru a ține 
cont în întregime de acțiunile și 
rezultatele de până în prezent, inclusiv 
măsurile de eficiență deja adoptate în 
sectorul carburanților.
Măsurile care vizează economii pe termen 
lung sau programe structurate propuse de 
operatorii din sectorul eficienței 
energetice ar trebui încurajate prin 
stimulente sau printr-un tratament fiscal 
specific.

Or. en

Amendamentul 668
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii 
anuale de energie egale cu 1,5%, în volum, 
din cota de piață a acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru 
în cauză. Această cantitate a economiilor 
de energie trebuie realizată, de către părțile 
obligate, în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru instituie un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică sau adoptă măsurile stabilite la 
alineatul (9) din prezentul articol. 
Sistemul de obligații impune părților 
obligate care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre să realizeze
economii anuale de energie. Statele 
membre stabilesc părțile obligate și 
cantitatea de energie pe care acestea 
trebuie să o economisească. La stabilirea 
acestor obiective, acestea:

a) iau în calcul obiectivele naționale 
privind eficiența energetică menționate la 
articolul 3;
b) stabilesc obiective multianuale pentru a 
oferi suficientă flexibilitate și 
predictibilitate părților obligate; și
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Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 669
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii 
anuale de energie egale cu 1,5%, în 
volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză, cu excepția energiei 
folosite în transport. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Statele membre 
stabilesc cantitatea de energie care trebuie 
economisită. La stabilirea acestor 
obiective, acestea: a) iau în calcul 
obiectivele lor naționale privind eficiența 
energetică menționate la articolul 3, b) 
stabilesc obiective multianuale pentru a 
oferi suficientă flexibilitate și 
predictibilitate părților obligate și c) iau în 
considerare contribuția potențială și 
acțiunile timpurii

Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată în rândul consumatorilor 
finali.

Or. en

Justificare

Ar fi mai potrivit ca statele membre să își stabilească ele însele obiectivele lor anuale privind 
economiile (articolul 6), în loc să dispună de un singur obiectiv privind economiile stabilit la 
nivelul UE. Acest obiectiv privind economiile anuale ar trebui să vizeze obiectivul național 
general pe baza unei serii de parametrii care includ eforturile de economisire anterioare și în 
curs, potențialul tehnic și economic actual, precum și factorii externi, cum ar fi creșterea 
economică și dezvoltarea activităților industriale. Obiectivele multianuale ajută la evitarea 
fluctuațiilor majore ale obiectivelor privind economiile de energie.
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Amendamentul 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fără a aduce atingere articolului 3 
alineatul (1a) din prezenta directivă, 
fiecare stat membru stabilește un sistem de 
sprijin în ceea ce privește eficiența 
energetică. Acest sistem asigură că 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre inițiază măsuri de eficiență 
energetică cu un potențial verificat de 
realizare de economii anuale de energie 
egal cu 1,5%, în volum, din cota de piață a 
acestora în anul calendaristic precedent în 
statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Aceste
măsuri de eficiență energetică trebuie 
inițiate, de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali și pot fi exprimate ca 
medie pentru cea mai recentă perioadă de 
trei ani.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul la articolul 3 alineatul (1a). În același timp, 
ar trebui să existe o distincție între eficiența energetică și economia de energie, astfel cum 
este prevăzut în amendamentele respective ale articolului 2. Părțile obligate nu ar trebui 
obligate să forțeze schimbarea comportamentului clienților lor, însă pot iniția măsuri care, în 
mod normal, vor duce la economii de energie în rândul clienților.

Amendamentul 671
Angelika Niebler

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

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Statele membre sunt obligate să 
stabilească sisteme adecvate de stimulare 
a creșterii eficienței energetice în rândul 
consumatorilor finali. În acest context, 
fiecare stat membru verifică stabilirea 
unui sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem ar trebui 
să asigure că distribuitorii de energie sau 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează 
economii anuale de energie egale cu 1,5%, 
în volum, din cota de piață a acestora în 
anul calendaristic precedent în statul 
membru în cauză.

Or. de

Justificare

Stabilirea unui sistem de obligații în ceea ce privește eficiența energetică nu ar trebui să fie 
obligatorie, deoarece comportamentul consumatorului final privind consumul este supus doar 
într-o mică măsură influenței terților. În plus, fiecare consumator nou ar contribui și mai 
mult la îngreunarea realizării obiectivului obligatoriu de reducere cu 1,5 % a cantității de 
energie distribuite anual.

Amendamentul 672
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care 
își desfășoară activitatea pe teritoriul 
statelor membre realizează economii
anuale de energie egale cu 1,5%, în volum, 
din cota de piață a acestora în anul 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că în lanțul global de producție și utilizare 
a energiei se realizează creșteri anuale ale 
eficienței energetice egale cu 1,5%, în 
volum, din cota de piață a acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru în 
cauză. Creșterile privind eficiența 
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calendaristic precedent în statul membru în 
cauză, cu excepția energiei folosite în 
transport. Această cantitate a economiilor 
de energie trebuie realizată, de către 
părțile obligate, în rândul consumatorilor 
finali.

energetică trebuie realizate de către părțile 
obligate în lanțul global de producție și 
utilizare a energiei.

Or. de

Justificare

Utilizarea energiei trebuie concepută în mod eficient în lanțul global de producție și utilizare 
a energiei pentru a putea fi atins obiectivul UE de creștere a eficienței energetice cu 20 % 
până în 2020. Obligația în materie de economii trebuie să fie obligatorie pentru toată 
economia și trebuie să includă și sectorul transportului, al cărui potențial economic este 
foarte mare, care însă nu a fost exploatat până în prezent.

Amendamentul 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează un obiectiv de eficiență 
energetică până în 2020, definit de statul 
membru. Acest obiectiv trebuie realizat, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali, excluzând 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității (EU ETS).

Or. fr
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Justificare

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non
dans les grandes installations industrielles.

Amendamentul 674
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali, inclusiv 
prin conectarea la și prin modernizarea 
instalațiilor de încălzire și răcire 
centralizată sau prin instalarea de unități 
individuale de microgenerare.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura consistență măsurilor, ar trebui permisă contorizarea îmbunătățirilor, care 
ar putea fi realizate mai bine mai degrabă în lanțul de furnizare decât de partea utilizatorilor, 
în vederea realizării obiectivului privind eficiența energetică.

Amendamentul 675
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali. Trebuie să 
se acorde o atenție specială evitării dublei 
poveri pentru instalațiile care fac obiectul 
ETS.

Or. en

Amendamentul 676
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
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eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali, inclusiv 
prin conectarea la și prin modernizarea 
instalațiilor de încălzire și de răcire 
centralizată sau prin instalarea de unități 
individuale de microgenerare.

Or. en

Amendamentul 677
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali, inclusiv 
prin conectarea la și prin modernizarea 
instalațiilor de încălzire și de răcire 
centralizată sau prin instalarea de unități 
individuale de microgenerare.
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Or. en

Amendamentul 678
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică având în vedere 
realizarea potențialului său de eficiență 
energetică pe termen lung. Acest sistem 
asigură că distribuitorii de energie sau 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează 
economii cumulative anuale de energie la 
utilizarea finală egale cu 1,5%, în volum, 
din cota de piață a acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru în 
cauză. Acest obiectiv va fi cel puțin egal 
cu o acumulare de economii de 1,5 % pe 
an pentru anul în cauză și pentru fiecare 
dintre anii anteriori. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura că directiva conduce la economii de energie pe termen lung, este important 
ca obiectivul privind economiile anuale de 1,5 % să fie interpretat cumulativ și să se 
concentreze asupra economiilor de energie la utilizarea finală. Propunerea de includere a 
transportului în calculul economiilor de 1,5 %.

Amendamentul 679
Marita Ulvskog
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii cumulative 
anuale de energie la utilizarea finală egale 
cu cel puțin 1,5%, în volum, din cota de 
piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. Acest 
obiectiv va fi cel puțin egal cu o 
acumulare de economii de 1,5 % pe an 
pentru anul în cauză și pentru fiecare 
dintre anii anteriori. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 680
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 

(1) Fiecare stat membru instituie un sistem 
de obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică sau alte măsuri alternative (în 
conformitate cu alineatul (9)). Acest 
sistem sau alte măsuri (conform 
alineatului (9)) asigură că distribuitorii de 
energie sau societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul statelor membre 
realizează obiectivul, care este stabilit de 
statul membru. Acest obiectiv indicativ 
decurge din obiectul național final privind 
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trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

economia de energie al statelor membre. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru prezintă o structură economică diferită, condiții climatice diferite, un 
nivel de eficiență energetică diferit etc. Flexibilitatea măsurilor garantează cele mai bune 
soluții privind utilizarea eficientă a energiei. Multe state membre au utilizat cu succes 
acordurile voluntare privind eficiența energetică pe termen lung, iar acest lucru trebuie 
recunoscut. Obiectivul oricărui sistem ar trebui stabilit de către statul membru și ar trebui să 
se bazeze pe obiectivul final de economie de energie al statului membru.

Amendamentul 681
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor prin creșterea 
eficienței energetice a activității finale a 
clienților. Până la 31 decembrie 2012, 
Comisia stabilește o metodologie comună 
de calculare a eficienței energetice a 
diferitelor activități economice.

Or. en



AM\883489RO.doc 63/104 PE475.932v01-00

RO

Amendamentul 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
economiile de energie. Acest sistem 
asigură că distribuitorii de energie sau 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul statelor membre realizează 
economii cumulative anuale de energie 
egale cu cel puțin 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali. Statele 
membre se asigură că măsurile de 
realizare a economiilor de energie 
solicitate sunt complementare și se 
concentrează asupra beneficiilor pe 
termen lung.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde flexibilitate în ceea ce privește modul de 
configurare a sistemelor lor naționale de obligații în ceea ce privește economiile de energie 
referitor la părțile obligate, nivelul de ambiție etc. Măsurile suplimentare care fac obiectul 
acestor sisteme și importanța economiilor pe termen lung ar trebui, totuși, luate în 
considerare.

Amendamentul 683
Lena Kolarska-Bobińska

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

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu cel puțin 1%, în volum, 
din cota de piață estimată a acestora pe 
baza anului calendaristic precedent în 
statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Această 
cantitate de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali, făcând obiectul 
măsurilor de evitare a discriminării, a 
subvenționării încrucișate și a denaturării 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 684
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali. Comisia se 
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asigură că măsurătoarea generală 
comună și principiile generale sunt puse 
la dispoziția statele membre.

Or. en

Amendamentul 685
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie, stabilite de către statul membru, 
egale cu 1,5%, în volum, ca procent din 
cota de piață a acestora în anul 
calendaristic precedent în statul membru în 
cauză, cu excepția energiei folosite în 
transport. Această cantitate a economiilor 
de energie trebuie realizată, de către părțile 
obligate, în rândul distribuitorilor și 
consumatorilor finali. Aceste economii 
anuale de energie conduc la realizarea 
obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul 
(2).

Or. en

Amendamentul 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie, stabilite de către statul membru,
în volum, ca procent din cota de piață a 
acestora în anul calendaristic precedent în 
statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Această 
cantitate a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
distribuitorilor și consumatorilor finali. 
Aceste economii anuale de energie 
conduc la realizarea obiectivului stabilit 
la articolul 3 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Amendamentul 687
Adam Gierek

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

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, calculând din anul 
… până în anul…, în volum, din cota de 
piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali, însă nu 
prin oprirea furnizării de energie, ci prin 
creșterea eficienței unitare sectoriale. 

Or. pl

Justificare

Trebuie să se impună mai degrabă economii anuale care să rezulte din sporirea eficienței 
reale decât din constrângeri.

Amendamentul 688
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de stimulente în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem trebuie 
să ofere stimulente pentru ca distribuitorii 
de energie sau societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei care își desfășoară 
activitatea pe teritoriul statelor membre să 
realizeze economii anuale de energie. 
Această cantitate a economiilor de energie
poate fi realizată, printre altele, în rândul 
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excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie
trebuie realizată, de către părțile obligate,
în rândul consumatorilor finali.

consumatorilor finali.

Or. de

Amendamentul 689
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale 
cumulate ale consumului de energie egale 
cu 1,5 %, în volum, din cota de piață a 
acestora în anul calendaristic precedent în 
statul membru în cauză, cu excepția 
energiei folosite în transport. Această 
cantitate a economiilor de energie trebuie 
realizată, de către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. fr

Amendamentul 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de sprijin în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem necesită 
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că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

ca distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre să realizeze economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

Experiența arată că modificările obiectivului prezintă o progresivitate mai mare dacă acesta 
poate fi exprimat ca medie pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta conferă fluctuații mai 
mici ale obiectivului în materie de eficiență energetică, în comparație cu un scenariu în care 
este posibilă doar includerea economiilor din anul precedent. Aceasta ameliorează 
posibilitatea de planificare eficientă a afacerii pe termen mediu și lung.

Amendamentul 691
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii de energie 
egale cu 15% până în 2020, în volum, din 
cota de piață a acestora din anul 2010 în 
statul membru în cauză. Această cantitate a 
economiilor de energie trebuie realizată, de 
către părțile obligate, în rândul 
consumatorilor finali.

Or. ro
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Amendamentul 692
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru poate stabili un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, în principal, de către 
părțile obligate, în rândul consumatorilor 
finali.

Or. ro

Amendamentul 693
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, 



AM\883489RO.doc 71/104 PE475.932v01-00

RO

excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

incluzând energia folosită în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Justificare

În sectorul transporturilor, se pot obține numeroase creșteri ale eficienței energetice. Această 
directivă ar trebui să ofere stimulente pentru creșterea eficienței energetice în sectorul 
transportului din exact aceleași motive care ne fac să prețuim eficiența energetică în restul 
sectoarelor economice.

Amendamentul 694
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 6 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. it

Amendamentul 695
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1



PE475.932v01-00 72/104 AM\883489RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză, cu 
excepția energiei folosite în transport. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

(1) Fiecare stat membru stabilește un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică. Acest sistem asigură 
că distribuitorii de energie sau societățile 
de vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre realizează economii anuale de 
energie egale cu 1,5%, în volum, din cota 
de piață a acestora în anul calendaristic 
precedent în statul membru în cauză. 
Această cantitate a economiilor de energie 
trebuie realizată, de către părțile obligate, 
în rândul consumatorilor finali.

Or. en

Amendamentul 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile care vizează economii pe termen 
lung sau programele structurate propuse 
de operatorii din sectorul eficienței 
energetice ar trebui încurajate prin 
stimulente sau printr-un anumit 
tratament fiscal.

Or. en

Justificare

Statele membre stabilesc cele mai cele mai adecvate măsuri pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul 697
Eija-Riitta Korhola
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru instituie un 
sistem de obligații în ceea ce privește 
eficiența energetică sau alte măsuri (în 
conformitate cu alineatul (9)). Acest 
sistem sau alte măsuri asigură că 
distribuitorii de energie sau societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul statelor 
membre implementează măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice 
împreună cu beneficiarii energiei 
furnizate de acestea. Acest sistem sau alte 
măsuri asigură realizarea obiectivului în 
materie de eficiență energetică alocat 
energiei distribuite în conformitate cu 
alineatul (1). Măsurile de economisire de 
energie vor fi aplicate, de către părțile 
obligate, în rândul consumatorilor finali. 
Statele membre pot monitoriza economiile 
realizate în perioade de maximum trei ani.

Or. en

Justificare

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
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be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual
basis instead of yearly targets.

Amendamentul 698
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a maximiza stimulentele și 
gradul de absorbție, statele membre ar 
trebui să se asigure că costurile oricărei 
măsuri date nu depășește economiile 
preconizate.

Or. en

Amendamentul 699
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea națională de 
reglementare va stabili cantitatea de 
energie care trebuie economisită de către 
părțile obligate prin utilizarea unei 
metodologii de calcul optime din punctul 
de vedere al costurilor pentru eficiența 
energetică a diferitelor sectoare 
economice.
La stabilirea acestor obiective, acestea:
a) iau în calcul obiectivele naționale 
privind eficiența energetică menționate la 
articolul 3;
b) stabilesc obiective multianuale pentru a 
oferi suficientă flexibilitate și 
predictibilitate părților obligate; și
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c) aplică sistemul în toate sectoarele.
Obiectivul privind economiile de energie 
se introduce progresiv, cu un nivel de 
pornire diferențiat la nivel național, 
pentru a ține cont în întregime de 
acțiunile și rezultatele de până în prezent, 
inclusiv măsurile de eficiență deja 
adoptate în sectorul carburanților.

Or. en

Amendamentul 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că toate 
costurile necesare pentru realizarea 
economiilor de energie pot fi recuperate 
de la clienții finali. La implementarea 
unui sistem de sprijin în ceea ce privește 
economiile de energie în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre asigură 
transparența și evită denaturarea 
concurenței. Măsurile care vizează 
economii pe o perioadă îndelungată pot fi 
încurajate prin adăugarea de factori 
valorici care sunt stabiliți de către statele 
membre și nu sunt în detrimentul 
legislației privind piața internă.

Or. en

Justificare

Mecanismele de recuperare a costurilor sunt necesare pentru a stabili o obligație viabilă 
privind eficiența energetică pentru companiile furnizoare de energie. Sugestia privind 
utilizarea factorilor de valoare adăugată are rolul de a încuraja piața și părțile obligate să 
își orienteze acțiunile către economiile de energie cu durată de viață îndelungată. O astfel de 
măsură va dezvolta piața de tehnologii noi, mai rentabile.
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Amendamentul 701
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Trebuie să se țină cont de toate 
prestațiile anticipate, efectuate începând 
cu 1 ianuarie 2005, din domeniul creșterii 
eficienței energetice, ale fiecărei părți 
obligate și trebuie apreciate pozitiv.

Or. de

Justificare

Realizările prezente și trecute din domeniul creșterii eficienței energetice ale fiecărei părți 
obligate trebuie apreciate pozitiv pentru a acționa ca stimulent pentru alte eforturi. 
Obiectivele 20-20-20 urmează să fie puse în aplicare cu ajutorul pachetului legislativ privind 
energia și clima intrat în vigoare în iunie 2009 (Decizia nr. 406/2009.CE). Pachetul constă în 
esență în patru regulamente care se completează reciproc și se referă la anul 2005 în ceea ce 
privește obiectivele ce trebuie realizate.

Amendamentul 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre definesc sectoarele și 
măsurile eligibile, normele de măsurare și 
de verificare specifice fiecărei țări în 
conformitate cu paragraful 1b, inclusiv 
cerințele de calitate ale proiectului și 
actorii eligibili, alții decât părțile obligate. 
Acestea mențin posibilitatea de cuplare a 
obligației cu un mecanism de 
comercializare corespunzător nevoilor și 
circumstanțelor naționale.
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Or. en

Justificare

Statele membre care decid să introducă un sistem de sprijin în ceea ce privește eficiența 
energetică ar trebui să conceapă acest sistem ținând seama de circumstanțele naționale, însă 
pe baza criteriilor europene comune. Nu ar trebui exclusă posibilitatea introducerii unui 
mecanism de comercializare într-o etapă ulterioară.

Amendamentul 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Până în decembrie 2013, Comisia 
stabilește cu ajutorul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18, criterii 
comune și rentabile de măsurare și 
verificare a măsurilor de creștere a 
eficienței energetice, inclusiv a 
potențialului acestora de realizare de 
economii de energie, care vor permite 
cuantificarea de către părțile obligate 
rezultate din prezentul articol a eforturilor 
în materie de eficiență energetică. 
Normele de măsurare și de verificare 
specifice fiecărei țări, stabilite de statele 
membre, vor avea la bază aceste criterii.

Or. en

Justificare

Studiile arată că diferitele sisteme existente în UE evaluează în mod diferit creșterile 
eficienței energetice rezultate ca urmare a unor măsuri identice. Din acest motiv, ar trebui 
introdusă o metodologie care să asigure că diferitele sisteme naționale se stabilesc în acord 
cu normele naționale, specifice fiecărei țări, însă pe baza criteriilor europene comune de
măsurare și verificare.
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Amendamentul 704
Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obiectivele economiei de energie 
trebuie introduse în mod diferențiat, în 
funcție de nivelul de pornire al fiecărui 
stat membru, pentru a lua în considerare 
acțiunile deja întreprinse și rezultatele 
obținute până atunci.

Or. it

Amendamentul 705
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre ar trebui să depună 
eforturi pentru a evita sistemele de 
structurare care transmit costurile de 
implementare a sistemelor de creștere a 
eficienței energetice mai departe către toți 
consumatori, indiferent dacă aceștia din 
urmă au beneficiat sau nu în mod direct 
de sistemele respective.

Or. en

Amendamentul 706
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cerințele menționate de articolul 6 
alineatul (1) nu se aplică organismelor 
care intră sub incidența comercializării de 
cote de emisii.

Or. de

Justificare

Stimulentele din sistemul de comercializare a cotelor de emisii s-ar putea pierde prin punerea 
în aplicare a directivei privind eficiența energetică (Directiva 2009/29/CE). Pentru ca 
întreprinderile care intră sub incidența sistemului de comercializare a cotelor de emisii să nu 
fie afectate de denaturarea concurenței, ele trebuie scutite de la obligațiile privind
economiile.

Amendamentul 707
Robert Goebbels

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu poate fi pus în 
aplicare într-un stat membru care se află 
în recesiune economică.

Or. de

Justificare

Nu se poate cere de la un stat a cărui economie se contractă să efectueze toate investițiile 
propuse. În vreme de recesiune, consumul de energie oricum scade.

Amendamentul 708
Evžen Tošenovský

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



PE475.932v01-00 80/104 AM\883489RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
costurile de realizare a economiilor de 
energie pot fi acoperite în mod 
corespunzător de către clienții finali și 
evită discriminarea, subvenționarea 
încrucișată și denaturarea concurenței.

Or. en

Amendamentul 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale stabilesc mecanisme 
de recuperare a costurilor care 
garantează că costurile asociate 
dispozițiilor prezentului articol sunt 
acoperite în întregime.

Or. en

Justificare

De asemenea, sistemul trebuie conceput în așa fel încât nu genereze discriminare în rândul 
participanților pe piață și să nu denatureze concurența. Mecanismele de recuperare a 
costurilor din sectoarele reglementate ale pieței ar trebui să reprezinte o precondiție pentru 
stabilirea sistemelor de obligații, deoarece acestea joacă un rol important în asigurarea unui 
cadru de desfășurare propice. 

Amendamentul 710
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)



AM\883489RO.doc 81/104 PE475.932v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre sunt obligate să 
asigure îndeplinirea cerințelor în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
prin proiecte separate de creștere a 
eficienței energetice și prin măsuri 
adecvate în sectorul clădirilor, 
transportului și industrial.

Or. de

Justificare

Diferitele sectoare dispun de un potențial economic divergent în ceea ce privește creșterea 
eficienței energetice. Din acest motiv, ele trebuie evaluate o singură dată, ceea ce determină 
măsuri adecvate.

Amendamentul 711
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară 
al acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de 
economii de energie trebuie utilizată, de 
asemenea, pentru calcularea economiilor 
solicitate de părțile obligate. Se aplică 
factorii de conversie de la anexa IV.

(2) Statele membre identifică părțile 
obligate. Metoda selectată pentru 
exprimarea obiectivelor de eficiență 
energetică trebuie utilizată pentru 
calcularea rezultatelor în materie de 
eficiență energetică, declarate de părțile 
obligate. Se aplică factorii de conversie de 
la anexa IV.

Or. fr

Justificare

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
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vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Amendamentul 712
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

(2) Statele membre calculează cantitatea 
de economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate, mai întâi în ceea ce 
privește consumul de energie finală, iar 
apoi în ceea ce privește consumul de 
energie primară al acestora. Metoda 
selectată pentru exprimarea cantității 
solicitate de creșteri de eficiență 
energetică trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

Or. en

Amendamentul 713
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de 
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 

(2) Statele membre exprimă cantitatea de 
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică valorile 
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conversie de la anexa IV. energetice ale combustibililor de la anexa 
IV, luând în considerare pierderile la 
conversie.

Or. pl

Justificare

Tabelele prezintă valorile energetice ale combustibililor după conversia acestora, nu factorii 
de conversie.

Amendamentul 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de 
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

(2) Statele membre exprimă cantitatea 
potențialului de economisire de energie 
realizată solicitată din partea fiecărei părți 
obligate în ceea ce privește consumul de 
energie finală sau primară al acestora. 
Metoda selectată pentru exprimarea 
cantității solicitate de economii de energie 
trebuie utilizată, de asemenea, pentru 
calcularea economiilor solicitate de părțile 
obligate. Se aplică factorii de conversie de 
la anexa IV.

Or. en

Amendamentul 715
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de (2) Statele membre exprimă cantitatea de
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economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în Mtoe de energie 
finală sau Mtoe de energie primară. 
Metoda selectată pentru exprimarea 
cantității solicitate de economii de energie 
trebuie utilizată, de asemenea, pentru 
calcularea economiilor solicitate de părțile 
obligate.

Or. en

Amendamentul 716
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre exprimă cantitatea de
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală sau primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

(2) Statele membre exprimă cantitatea de
economii de energie solicitată din partea 
fiecărei părți obligate în ceea ce privește 
consumul de energie finală și primară al 
acestora. Metoda selectată pentru 
exprimarea cantității solicitate de economii 
de energie trebuie utilizată, de asemenea, 
pentru calcularea economiilor solicitate de 
părțile obligate. Se aplică factorii de 
conversie de la anexa IV.

Or. fr

Amendamentul 717
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 

eliminat
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mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație 
cu măsurile la care sunt atribuite 
economiile de energie pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 718
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație 
cu măsurile la care sunt atribuite 
economiile de energie pe termen lung.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
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mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care este atribuit potențialul de 
economisire de energie pe termen lung.
Statele membre definesc măsurile care 
vizează economiile pe termen scurt și pot 
utiliza anexa V(1) pentru orientare.

Or. en

Amendamentul 720
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă o 
cantitate excesivă de economii de energie 
solicitată din partea fiecărei părți obligate 
și sunt eligibile doar în măsura în care 
contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 721
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
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anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 5% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 722
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 25% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

Or. de

Amendamentul 723
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 25% din cantitatea de economii de 
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energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

Or. de

Amendamentul 724
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 10% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

(3) Măsurile care vizează economiile pe 
termen scurt, astfel cum sunt definite la 
anexa V alineatul (1), nu reprezintă mai 
mult de 40% din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate și sunt eligibile doar în măsura în 
care contribuie la îndeplinirea obligației 
menționate la alineatul (1) în combinație cu 
măsurile la care sunt atribuite economiile 
de energie pe termen lung.

Or. de

Justificare

Având în vedere situațiile inițiale diferite, în statele membre este nevoie de mai multă 
flexibilitate. Studiile au arătat deja că gradul redus de conștientizare a problemelor și lipsa 
interesului se numără printre cele mai dificile obstacole. Aici este vorba despre măsuri 
„blânde”, care pot genera o cantitate de economii de energie considerabil mai mare decât 
cea propusă de Comisie de 10 %.

Amendamentul 725
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
calculul economiilor de energie realizat în 
temeiul cerinței de la alineatul (2) ia în 
considerare durata de viață și 
rentabilitatea măsurilor. Măsurile trebuie 
să vizeze economii de energie pe termen 
lung și să se bazeze pe valori și durate de 
viață standard adoptate de statele membre 
în mod transparent și fiabil. Aceste valori 
sunt notificate Comisiei. Comisia poate 
solicita modificarea valorilor respective în 
cazul în care există posibilitatea ca 
acestea să denatureze concurența sau 
dacă acestea se dovedesc a fi mai puțin 
ambițioase decât valorile standard și 
duratele de viață de la nivelul UE.

Or. fr

Amendamentul 726
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Economiile de energie primară care 
rezultă din utilizarea altor combustibili 
și/sau conectarea la încălzirea și răcirea 
centralizată eficientă în rândul 
consumatorilor finali pot fi adăugate la 
obiectivul de 1,5 %. Comisia stabilește 
până la 1 ianuarie 2014 metoda 
corespunzătoare printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 18.

Or. de

Justificare

Modificările aduse sistemului de termoficare, inclusiv utilizarea altor combustibili, prezintă 
un potențial ridicat de economisire a energiei primare și, din acest motiv, ar trebui 
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reglementate. Această completare garantează coerența măsurilor sub incidența dispozițiilor 
articolelor 6 și 10.

Amendamentul 727
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că cel 
puțin 40 % din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate reprezintă rezultatul renovărilor 
profunde ale stocului actual de clădiri.

Or. en

Justificare

Obligația privind realizarea de economii de energie ar deveni un excelent mecanism 
financiar pentru renovările profunde.

Amendamentul 728
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că cel 
puțin 40 % din cantitatea de economii de 
energie solicitată din partea fiecărei părți 
obligate reprezintă rezultatul renovărilor 
profunde ale stocului actual de clădiri.

Or. en

Justificare

Părțile obligate vor fi încurajate să se concentreze asupra măsurilor pe termen lung, cu 
impact mai ridicat decât cel al măsurilor pe termen scurt, care sunt ușor de implementat, însă 
au un efect mai redus asupra reducerii consumului de energie pe termen lung. În plus, 
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obligația privind realizarea de economii de energie va deveni un excelent mecanism financiar 
pentru renovările profunde.

Amendamentul 729
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că creșterile
solicitate de părțile obligate sunt calculate 
și verificate în conformitate cu criteriile 
generale comune de măsurare și 
verificare și normele specifice fiecărei 
țări. Criteriile comune generale de 
măsurare și verificare (de exemplu 
criteriile de evitare a dublei contorizări și 
de garantare suplimentară a economiilor, 
criteriile de stabilire a unei valori 
implicite a duratei de viață și a 
economiilor estimate, clarificarea 
semnificației metodelor statistice) vor fi 
definite de Comisie într-un act viitor.
În cazul în care sistemul de obligații este 
finanțat prin intermediul tarifelor la 
energie, autoritățile naționale de 
reglementare în domeniul energiei ar 
trebui să aibă un rol direct în definirea 
normelor tehnice și economice care 
guvernează sistemul, precum și 
administrarea sa, cu sprijinul unor părți 
terțe, dacă este necesar.
Acestea pun în aplicare sisteme de control 
în temeiul cărora se verifică în mod 
independent cel puțin o parte semnificativă 
din punct de vedere statistic din măsurile 
de îmbunătățire a eficienței energetice puse 
în practică de către părțile obligate.

Or. en
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Amendamentul 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de măsurare și verificare 
independente autorizate în temeiul cărora 
se verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate. Verificarea trebuie 
efectuată o dată la doi ani. Dacă 
măsurarea și verificarea independentă 
descoperă economii neverificabile sau 
economii care nu sunt documentate, ele 
nu pot fi considerate a contribui la
obiectivul de 20%.

Or. en

Amendamentul 731
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate. Verificarea trebuie 
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efectuată o dată la doi ani de către un 
auditor independent.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că economiile documentate pot fi verificate pentru a menține 
continuitatea în vederea atingerii obiectivului de 20 % în 2020.

Amendamentul 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme independente de măsurare, de
control și de verificare în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă și o selecție 
reprezentativă din punct de vedere statistic 
din măsurile de îmbunătățire a eficienței 
energetice puse în practică de către părțile 
obligate.

Or. en

Justificare

Verificarea corespunzătoare a economiilor de energie este esențială pentru a asigura că 
consumatorii beneficiază de condiții echitabile și pentru a insufla încredere în faptul că 
economiile estimate se realizează în practică. Sistemul trebuie să asigure că economiile 
atribuite unei măsuri (ex ante) sunt precise și se întemeiază pe comportamentul real al 
consumatorului și că se efectuează monitorizarea (ex post) prin sondaj a măsurilor, cu 
verificare independentă. Acest lucru este important pentru măsurile al căror impact depinde 
de comportamentul consumatorului, de exemplu becurile sau izolația de pod pentru bricoleri.
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Amendamentul 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate. Statele membre se 
asigură că costurile aferente economiilor 
de energie pot fi acoperite de clienții 
finali. La implementarea unei obligații 
privind economiile de energie în 
conformitate cu alineatul (1), statele 
membre evită discriminarea, 
subvenționarea încrucișată și denaturarea 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 734
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme independente de măsurare, de
control și de verificare în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă și reprezentativă din 
punct de vedere statistic din măsurile de 
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către părțile obligate. îmbunătățire a eficienței energetice puse în
practică de către părțile obligate.

Or. en

Justificare

Verificarea corespunzătoare a economiilor de energie asigură că consumatorii beneficiază de 
condiții echitabile și întărește încrederea că economiile estimate sunt realizate. Sistemul 
trebuie să asigure că economiile atribuite unei măsuri (ex ante) sunt precise și se bazează pe 
comportamentul real al consumatorului și că se efectuează monitorizarea (ex post) prin 
sondaj a măsurilor, cu verificare independentă. Acest lucru este important pentru măsurile al 
căror impact depinde de comportamentul consumatorului, de exemplu becurile sau izolația de 
pod pentru bricoleri. 

Amendamentul 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de părțile obligate 
sunt calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
potențialul de economisire de energie 
realizat solicitat de părțile obligate este 
calculat și verificat în conformitate cu 
criteriile generale comune de măsurare și 
verificare și normele naționale specifice.

Or. en

Amendamentul 736
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4



PE475.932v01-00 96/104 AM\883489RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) State membre se asigură că economiile 
solicitate de către părțile obligate sunt 
calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) State membre pun în aplicare sisteme 
de control, de măsurare și de verificare în 
temeiul cărora se verifică în mod 
independent cel puțin o parte semnificativă 
din punct de vedere statistic din măsurile 
de îmbunătățire a eficienței energetice puse 
în practică de către părțile obligate.

Or. fr

Amendamentul 737
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) State membre se asigură că economiile 
solicitate de către părțile obligate sunt 
calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic din măsurile de îmbunătățire a 
eficienței energetice puse în practică de 
către părțile obligate.

(4) State membre se asigură că economiile 
solicitate de către părțile obligate sunt 
calculate în conformitate cu anexa V 
alineatul (2). Acestea pun în aplicare 
sisteme de control în temeiul cărora se 
verifică în mod independent cel puțin o 
parte semnificativă din punct de vedere 
statistic, însă cel mult 0,5 %, din măsurile 
de îmbunătățire a eficienței energetice puse 
în practică de către părțile obligate.

Or. de

Justificare

Trebuie să se garanteze că efortul birocratic nu va împovăra bugetele publice aflate sub 
presiune.

Amendamentul 738
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de către părțile 
obligate sunt calculate în conformitate cu 
anexa V alineatul (2). Acestea pun în 
aplicare sisteme de control în temeiul 
cărora se verifică în mod independent cel 
puțin o parte semnificativă din punct de 
vedere statistic din măsurile de 
îmbunătățire a eficienței energetice puse în 
practică de către părțile obligate.

(4) Statele membre se asigură că 
economiile solicitate de către părțile 
obligate sunt calculate în conformitate cu 
anexa V alineatul (2). Acestea pun în 
aplicare sisteme de control în temeiul 
cărora se verifică în mod independent și 
rentabil cel puțin o parte semnificativă din 
punct de vedere statistic din măsurile de 
îmbunătățire a eficienței energetice puse în 
practică de către părțile obligate.

Or. ro

Amendamentul 739
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că costurile 
aferente economiilor de energie pot fi 
acoperite de clienții finali. La 
implementarea unei obligații privind 
economiile de energie în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre evită 
discriminarea, subvenționarea încrucișată 
și denaturarea concurenței.

Or. en

Amendamentul 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul sistemului de obligații în ceea 
ce privește eficiența energetică, statele 
membre pot:

(5) În cadrul sistemului de obligații în ceea 
ce privește economiile de energie, statele 
membre pot:

Or. en

Amendamentul 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia 
energetică sau în locuințele sociale;

(a) reamintind că statele membre au 
definit conceptul de clienți vulnerabili în 
conformitate cu Directiva 2009/72 
articolul 3 alineatul (7), statele membre se 
asigură că o parte din măsurile în materie 
de eficiență energetică vizează acest grup;

Or. en

Justificare

A asigura că o parte dintre beneficiile eficienței energetice sunt distribuite către persoanele 
afectate de sărăcia energetică ar trebui să reprezinte mai degrabă un criteriu decât o opțiune.

Amendamentul 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
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sau în locuințele sociale; sau în locuințele sociale, consolidând 
punerea în aplicare a programelor de 
acțiune care include o abordare în mai 
multe etape (audit energetic, consultanță 
energetică, consultanță financiară, 
lucrări, monitorizarea eficienței 
lucrărilor);

Or. en

Amendamentul 743
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
sau în locuințele sociale;

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
de către proprietarii de locuințe sau de 
grupuri de investitori care-și închiriază 
proprietatea sau în locuințele sociale;

Or. en

Amendamentul 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare în 
gospodăriile afectate de sărăcia energetică 
sau în locuințele sociale;

(a) să includă cerințe cu scop social în 
cadrul obligațiilor de economisire a 
energiei pe care le impun, solicitând ca 
măsurile să fie puse în aplicare ca 
prioritate în gospodăriile afectate de 
sărăcia energetică sau în locuințele sociale;
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Or. en

Amendamentul 745
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea ar trebui 
să stabilească un proces de acreditare 
clar, transparent și deschis pentru toți 
actorii de pe piață, vizând reducerea la 
minimum a costurilor de certificare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea ar trebui să 
stabilească un proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe, cu condiția ca acestea să fie 
complementare scenariilor de activități 
obișnuite; în acest caz, acestea ar trebui să 
stabilească un proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

Or. en
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Amendamentul 747
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea ar trebui să 
stabilească un proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, statele membre ar 
trebui să se asigure că este stabilit un 
proces de acreditare clar, transparent și 
deschis pentru toți actorii de pe piață, 
vizând reducerea la minimum a costurilor 
de certificare;

Or. en

Amendamentul 748
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice sau de alte 
părți terțe; în acest caz, acestea ar trebui să 
stabilească un proces de acreditare clar, 
transparent și deschis pentru toți actorii de 
pe piață, vizând reducerea la minimum a 
costurilor de certificare;

(b) să permită părților obligate să-și 
îndeplinească obligația privind economiile 
certificate de energie înregistrate de 
furnizorii de servicii energetice acreditați 
sau de alte părți terțe acreditate; în acest 
caz, acestea ar trebui să stabilească un 
proces de acreditare clar, transparent și 
deschis pentru toți actorii de pe piață, 
vizând reducerea la minimum a costurilor 
de certificare;

Or. en
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Amendamentul 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an, atât timp cât acestea pot fi 
documentate și verificate și nu extind
durata de viață a economiilor.

Or. en

Justificare

Ținând cont de durata de viață a economiilor, ar trebui ca statele membre să poată alege 
cantitatea de economii de energie care poate fi transferată/creditată. Acest aspect este 
important pentru asigurarea dezvoltării sistemului și pentru menținerea concurenței în ceea 
ce privește nivelurile prețurilor pentru economiile de energie.

Amendamentul 750
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an, atât timp acestea pot fi 
documentate și verificate.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată decide la nivel național cantitatea de economii de energie 
care poate fi transferată/creditată. Acest aspect este important, deoarece statele membre ar 
trebui să țină cont de durata de viață a economiilor într-un astfel de sistem de creditare.
Creditarea este vitală pentru asigurarea dezvoltării sistemului și pentru menținerea 
competiției în ceea ce privește nivelurile prețurilor la economiile de energie.
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Amendamentul 751
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca parte a obiectivului final 
pentru 2020.

Or. en

Justificare

Economiile de energie ar trebui contabilizate de-a lungul întregii perioade, întrucât 
reprezintă singurul stimulent pentru a garanta un nivel ridicat al investițiilor.

Amendamentul 752
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să calculeze 
economiile obținute într-un anumit an pe 
parcursul întregii perioade.

Or. de

Amendamentul 753
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze creșterile de eficiență
obținute într-un anumit an ca și când 
acestea ar fi fost obținute în oricare dintre 
ultimii sau următorii doi ani.

Or. en

Amendamentul 754
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau
următorii doi ani.

(c) să permită părților obligate să 
contabilizeze economiile obținute într-un 
anumit an ca și când acestea ar fi fost 
obținute în oricare dintre ultimii sau 
următorii trei ani.

Or. en


