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Amendamentul 755
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre publică economiile de 
energie realizate de fiecare parte obligată și 
datele privind tendința anuală a 
economiilor de energie în cadrul 
sistemului. În vederea publicării și a
verificării economiilor de energie realizate, 
statele membre solicită părților obligate să 
le fie înaintate cel puțin următoarele date:

(6) Statele membre publică economiile de 
energie realizate de fiecare parte obligată și 
datele privind tendința anuală a 
economiilor de energie în cadrul 
sistemului, asigurându-se, totodată,
integritatea și confidențialitatea datelor 
cu caracter privat sau sensibile din punct 
de vedere comercial. În vederea publicării 
și a verificării economiilor de energie 
realizate, statele membre solicită părților 
obligate să le fie înaintate cel puțin 
următoarele date:

Or. de

Justificare

Aceste date trebuie să fie confidențiale.

Amendamentul 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre publică economiile de 
energie realizate de fiecare parte obligată 
și datele privind tendința anuală a 
economiilor de energie în cadrul 
sistemului. În vederea publicării și a
verificării economiilor de energie 
realizate, statele membre solicită părților 

(6) Statele membre publică potențialul de 
economisire a energiei atins de fiecare 
parte obligată și datele privind tendința 
anuală a îmbunătățirilor eficienței 
energetice în cadrul sistemului. În vederea 
publicării și a verificării măsurilor de 
eficiență energetică puse în aplicare, 
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obligate să le fie înaintate cel puțin 
următoarele date:

inclusiv a potențialului lor de economisire 
a energiei, statele membre solicită părților 
obligate să le fie înaintate datele relevante;

Or. en

Amendamentul 757
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre publică economiile de
energie realizate de fiecare parte obligată 
și datele privind tendința anuală a
economiilor de energie în cadrul 
sistemului. În vederea publicării și a
verificării economiilor de energie
realizate, statele membre solicită părților 
obligate să le fie înaintate cel puțin 
următoarele date:

(6) Statele membre publică creșterea
eficienței energetice realizată de fiecare 
parte obligată și datele privind tendința 
anuală a creșterii eficienței energetice în 
cadrul sistemului. În vederea publicării și a
verificării creșterii eficienței energetice
realizate, statele membre solicită părților 
obligate să le fie înaintate cel puțin 
următoarele date:

Or. en

Amendamentul 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre publică economiile de 
energie realizate de fiecare parte obligată și 
datele privind tendința anuală a 
economiilor de energie în cadrul 
sistemului. În vederea publicării și a
verificării economiilor de energie realizate, 
statele membre solicită părților obligate să 
le fie înaintate cel puțin următoarele date:

(6) O dată pe an, statele membre publică 
rezultatele privind economiile de energie 
realizate de fiecare parte obligată, costurile 
acestora și datele privind tendința anuală a 
economiilor de energie în cadrul 
sistemului. În vederea publicării și a
verificării economiilor de energie realizate, 
statele membre solicită părților obligate să 
le fie înaintate cel puțin următoarele date:
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Or. en

Justificare

Prin publicarea anuală a rezultatelor privind economiile de energie realizate și a costurilor 
suportate, populația și autoritățile pot monitoriza și urmări evoluția, iar pe piață se vor 
înregistra costuri mai reduse și o rentabilitate mai mare.

Amendamentul 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) economiile de energie realizate; eliminat

Or. en

Amendamentul 760
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) economiile de energie realizate; (a) creșterea eficienței energetice
realizate;

Or. en

Amendamentul 761
Giles Chichester

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

(b) informațiile statistice agregate 
referitoare la consumatorii lor finali 
(identificând modificările semnificative 
ale informațiilor transmise anterior); și

eliminat

Or. en

Amendamentul 762
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile statistice agregate 
referitoare la consumatorii lor finali 
(identificând modificările semnificative 
ale informațiilor transmise anterior); și

eliminat

Or. en

Amendamentul 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile statistice agregate 
referitoare la consumatorii lor finali 
(identificând modificările semnificative 
ale informațiilor transmise anterior); și

eliminat

Or. en
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Amendamentul 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile curente privind consumul 
de energie la consumatorul final, inclusiv, 
după caz, profilurile de sarcină, 
segmentarea consumatorilor și localizarea 
geografică a consumatorilor, păstrând, în 
același timp, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor cu 
caracter privat sau confidențial din punct 
de vedere comercial în conformitate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 765
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile curente privind consumul 
de energie la consumatorul final, inclusiv, 
după caz, profilurile de sarcină, 
segmentarea consumatorilor și localizarea 
geografică a consumatorilor, păstrând, în 
același timp, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor cu 
caracter privat sau confidențial din punct 
de vedere comercial în conformitate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii Europene.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 766
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile curente privind consumul 
de energie la consumatorul final, inclusiv, 
după caz, profilurile de sarcină, 
segmentarea consumatorilor și localizarea 
geografică a consumatorilor, păstrând, în 
același timp, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor cu 
caracter privat sau confidențial din punct 
de vedere comercial în conformitate cu 
legislația aplicabilă a Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informațiile curente privind consumul 
de energie la consumatorul final, inclusiv, 
după caz, profilurile de sarcină, 
segmentarea consumatorilor și localizarea 
geografică a consumatorilor, păstrând, în 
același timp, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor cu caracter 
privat sau confidențial din punct de vedere 
comercial în conformitate cu legislația 
aplicabilă a Uniunii Europene.

(c) informațiile curente privind consumul 
de energie la consumatorul final, atât în 
cadrul sectorului public, cât și al celui 
privat, inclusiv, după caz, profilurile de 
sarcină, segmentarea consumatorilor în 
funcție de categoriile prevăzute în 
programele Comisiei de cooperare cu 
autoritățile locale și localizarea geografică 
a consumatorilor, păstrând, în același timp, 
integritatea și confidențialitatea 
informațiilor cu caracter privat sau 
confidențial din punct de vedere comercial 
în conformitate cu legislația aplicabilă a 
Uniunii Europene.

Or. es
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Amendamentul 768
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costurile transferate către 
consumatori, păstrând, în același timp, 
integritatea și confidențialitatea 
informațiilor cu caracter privat sau 
sensibile din punct de vedere comercial în 
conformitate cu legislația aplicabilă a 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

O monitorizare temeinică a costurilor transferate către consumatori este esențială, întrucât 
costurile sistemelor de obligații în ceea ce privește eficiența energetică ar putea fi 
transferate, integral sau parțial, către consumatori, inclusiv către gospodării.

Amendamentul 769
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 - alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Utilizând toate informațiile de la 
articolul 6 alineatul (6), autoritățile 
naționale de reglementare publică 
rapoarte anuale cu privire la modul în 
care sistemele de obligații în ceea ce 
privește eficiența energetică își 
îndeplinesc obiectivele în condițiile unor 
costuri minime pentru consumatori. 
Autoritățile naționale de reglementare 
dispun în mod regulat efectuarea unor 
studii independente în ceea ce privește 
impactul sistemului asupra facturilor la 



PE475.954v01-00 10/104 AM\883622RO.doc

RO

energie și asupra lipsei combustibililor, 
precum și asupra economiilor de energie 
realizate grație sistemului în vederea 
asigurării unei eficiențe optime a 
costurilor. Statele membre au obligația de 
a ține seama de aceste impacturi și să-și 
ajusteze sistemele în consecință.

Or. en

Amendamentul 770
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că actorii de 
pe piață se abțin de la orice activități care
pot împiedica cererea și furnizarea de 
servicii energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
care pot împiedica dezvoltarea piețelor 
pentru serviciile energetice sau alte măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă.

(7) Statele membre se asigură că actorii de 
pe piață se abțin de la orice activități care 
pot împiedica cererea și furnizarea de 
servicii energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
care pot împiedica dezvoltarea piețelor 
pentru serviciile energetice sau alte măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă, în special 
stabilind parteneriate clare, transparente 
și deschise între distribuitorii de energie 
și/sau furnizorii și instalatorii de servicii 
energetice, în vederea optimizării 
obiectivelor privind economisirea de 
energie la nivelul utilizatorilor finali.

Or. fr

Amendamentul 771
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că actorii de 
pe piață se abțin de la orice activități care 
pot împiedica cererea și furnizarea de 
servicii energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
care pot împiedica dezvoltarea piețelor 
pentru serviciile energetice sau alte măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor în 
vigoare ale dreptului concurențial, statele 
membre se asigură că actorii de pe piață se 
abțin de la orice activități care pot 
împiedica cererea și furnizarea de servicii 
energetice sau alte măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice sau care pot 
împiedica dezvoltarea piețelor pentru 
serviciile energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă.

Or. de

Justificare

Conflictele cu dreptul concurențial al UE trebuie excluse.

Amendamentul 772
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că actorii de 
pe piață se abțin de la orice activități care 
pot împiedica cererea și furnizarea de 
servicii energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice sau 
care pot împiedica dezvoltarea piețelor 
pentru serviciile energetice sau alte măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă.

(7) Statele membre se asigură că actorii de 
pe piață se abțin de la orice activități care 
pot împiedica cererea și furnizarea de 
servicii energetice sau alte măsuri de 
îmbunătățire a economiilor de energie sau 
care pot împiedica dezvoltarea piețelor 
pentru serviciile energetice sau alte măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv blocarea piețelor pentru concurenți 
sau abuzul de poziție dominantă.

Or. en
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Amendamentul 773
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre realizează acest lucru:
(a) prin respectarea independenței stricte 
dintre distribuitorii de energie și furnizorii
de servicii energetice;
(b) prin stabilirea unor parteneriate clare, 
transparente și deschise între distribuitorii 
de energie și furnizorii de servicii 
energetice, în vederea optimizării 
obligațiilor de economisire a energiei față 
de consumatorii finali.

Or. en

Amendamentul 774
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că 
obiectivele privind eficiența energetică au 
fost atinse, oferind stimulente pentru o 
mai mare eficiență în locuințele private, 
sub forma unor „eco-credite”, care 
reprezintă accesul la credite cu dobândă 0 
pe 10 ani până la o sumă maximă de 
30 000 de euro pentru fiecare beneficiar 
care poate dovedi că a luat cel puțin două 
din următoarele măsuri: sporirea 
eficienței energetice a acoperișurilor și a 
podelelor sau a pereților exteriori sau a 
ferestrelor, a ușilor exterioare și a 
sistemelor de protecție solară, înlocuirea 
aparatelor și a sistemelor de încălzire sau 
de producere a apei calde menajere, 
instalarea de aparate și de sisteme de 
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încălzire și de producere a energiei 
electrice care folosesc surse regenerabile 
sau echivalente, instalarea de aparate și 
de sisteme de producere a apei calde 
menajere care folosesc surse regenerabile 
sau echivalente.

Or. it

Amendamentul 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre contribuie, printre 
altele, printr-o finanțare corespunzătoare 
a programelor de instruire la asigurarea 
extinderii explicite a drepturilor de 
informare și de consultare pentru a 
acoperi eficiența energetică.

Or. en

Justificare

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Amendamentul 776
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Amendamentul 777
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre pot scuti de la 
aplicarea prezentului articol distribuitorii 
mici de energie și societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 75 GWh de energie 

eliminat
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pe an, au mai puțin de 10 angajați sau a 
căror cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000 
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare 
pentru aceste praguri.

Or. en

Justificare

Impunându-le societăților energetice obligate un obiectiv indiferent de dimensiunile acestora, 
evitați posibilitatea ca unii clienți să nu contribuie la reducerea consumului de energie. 
Societățile care nu doresc să își asume responsabilitatea punerii în aplicare a obligației de 
economisire ar trebui să poată să subcontracteze această sarcină sau să facă parte din centre 
de economisire a energiei.

Amendamentul 778
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre scutesc de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 220 GWh de energie 
pe an sau care au mai puțin de 15 000 de 
clienți. Dacă se depășește pragul de 
energie vândută sau numărul de clienți pe 
o perioadă de doi ani, în următorul an, cel 
de-al treilea, societatea respectivă este 
considerată parte obligată. Energia 
produsă pentru utilizare proprie nu este 
luată în considerare pentru aceste praguri. 
Energia produsă pentru utilizare proprie, 
precum și vânzările și livrările în 
interiorul rețelelor industriale și utilizările 
finale ale produselor energetice 
recuperate nu sunt luate în considerare 
pentru aceste praguri.
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Or. en

Justificare

Cantitatea de energie vândută pe consumator și dimensiunea societăților variază de la un stat 
membru la altul. Distribuitorii mici de energie și societățile mici de vânzare cu amănuntul a 
energiei beneficiază de scutiri pentru a se evita crearea unei sarcini administrative. Numărul 
de clienți este un indicator mai bun decât cifra de afaceri anuală pentru participarea efectivă 
pe piața de energie, drept pentru care este considerat a fi un prag. De asemenea, pentru 
societățile care înregistrează valori apropiate de acest prag, ar trebui asigurată o 
monitorizare pe o perioadă de doi ani.

Amendamentul 779
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea
de la obligația de furnizare de servicii 
energetice distribuitorii mici de energie și 
societățile mici de vânzare cu amănuntul a 
energiei, și anume cele care distribuie sau 
comercializează mai puțin decât 
echivalentul a 75 GWh de energie pe an, au 
mai puțin de 10 angajați sau a căror cifră 
de afaceri anuală sau total al bilanțului 
anual nu depășește 2 000 000 EUR, cu 
condiția ca această excepție să nu 
conducă la denaturarea concurenței și să 
nu fie puse în aplicare măsuri alternative 
de economisire de energie. Energia 
produsă pentru utilizare proprie nu este
reglementată de prezenta directivă; de 
asemenea, nu sunt reglementate nici 
sectoarele care fac deja obiectul Directivei 
privind comercializarea cotelor de emisii.

Or. de

Justificare

Obiectivele UE sunt foarte de ambițioase. Prin urmare, nu ar trebui admise derogări 
generale: orice furnizor de energie trebuie să contribuie la creșterea productivității
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energetice sau la economiile de energie. Totuși, există întotdeauna posibilitatea elaborării 
altor măsuri în afară de cele propuse de Comisie. Și în acest caz este nevoie de flexibilitate.

Amendamentul 780
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează o cantitate
de energie mai mică decât pragul stabilit 
la nivel național. Energia produsă pentru 
utilizare proprie nu este luată în 
considerare pentru aceste praguri.

Or. fr

Justificare

Pragurile pentru vânzarea de energie nu pot fi aplicate în același mod unor tipuri diferite de 
producători. În plus, statele membre ar trebui să aibă responsabilitatea de a stabili care sunt
părțile obligate și, prin urmare, să fixeze, dacă este cazul, pragurile de exceptare.

Amendamentul 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, în funcție de 
condițiile specifice de pe piața lor internă 
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decât echivalentul a 75 GWh de energie 
pe an, au mai puțin de 10 angajați sau a 
căror cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000 
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare 
pentru aceste praguri.

de energie.

Or. en

Amendamentul 782
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 75 GWh de energie pe 
an, au mai puțin de 10 angajați sau au mai 
puțin de 500 de clienți finali sau a căror 
cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000 
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie și produsele energetice recuperate 
nu sunt luate în considerare pentru aceste 
praguri.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a scuti distribuitorii mici de energie și 
societățile mici de vânzare cu amănuntul a energiei care au doar un număr foarte mic de 
consumatori finali. Recuperarea energiei ar trebui stimulată, nu descurajată prin aplicarea 
unor obligații stricte.

Amendamentul 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 75 GWh de energie pe 
an, au mai puțin de 10 angajați sau a căror 
cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000 
EUR, dacă se stabilesc măsuri 
echivalente. Energia produsă pentru 
utilizare proprie nu este luată în 
considerare pentru aceste praguri.

Or. en

Justificare

Sistemul trebuie conceput astfel încât să nu existe discriminări între participanții la piață, iar 
concurența să nu fie denaturată.

Amendamentul 784
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 75 GWh de energie pe 
an, au mai puțin de 10 angajați sau a căror 
cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000 
EUR, dacă se stabilesc măsuri 
echivalente. Energia produsă pentru 
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aceste praguri. utilizare proprie nu este luată în 
considerare pentru aceste praguri.

Or. en

Justificare

Sistemul trebuie conceput astfel încât să nu existe discriminări între participanții la piață, iar 
concurența să nu fie denaturată.

Amendamentul 785
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre pot scuti de la aplicarea 
prezentului articol distribuitorii mici de 
energie și societățile mici de vânzare cu 
amănuntul a energiei, și anume cele care 
distribuie sau comercializează mai puțin 
decât echivalentul a 130 GWh de energie 
pe an sau au mai puțin de 10 angajați sau a 
căror cifră de afaceri anuală sau total al 
bilanțului anual nu depășește 2 000 000
EUR. Energia produsă pentru utilizare 
proprie nu este luată în considerare pentru 
aceste praguri.

Or. de

Justificare

Valoarea de 75 GWh este prea mică. 130 GWh reprezintă un prag care exclude societățile
mai mici.

Amendamentul 786
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre pot scuti de la 
aplicarea prezentului articol sursele de 
energie care nu reprezintă mai mult de 
5 % din consumul total anual de energie 
primară pentru fiecare categorie de 
utilizare.

Or. it

Justificare

Statele membre trebuie să poată scuti de la obligațiile de economisire a energiei menționate 
la articolul 6 din propunerea de directivă nu doar micile societăți, ci și toate sursele 
energetice care nu reprezintă mai mult de 5 % din consumul anual de energie primară pentru 
fiecare categorie de utilizare pentru ca obligațiile privind eficiența energetică să nu poată fi 
folosite ca instrument de eliminare de pe piață a unor produse energetice, ceea ce ar 
contraveni principiului de diversificare a surselor energetice.

Amendamentul 787
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
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în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Amendamentul 788
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en
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Justificare

Sistemele pot fi introduse deja, în conformitate cu Directiva DSE, însă acest demers nu 
asigură progresul în direcția atingerii obiectivului de eficiență de 20 %. Prin urmare, nu 
există motive pentru a presupune că menționarea explicită a acestei posibilități în directivă 
va facilita atingerea obiectivului de 20 %. Acesta este motivul pentru care noua directivă 
acordă un rol esențial societăților energetice. Dacă se păstrează articolul 9, este esențial ca 
statele membre să nu își aroge meritele pentru rezultatele inițiativelor existente.

Amendamentul 789
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. de
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Justificare

Creșterile eficienței energetice ar trebui puse în aplicare la nivel local, iar tranzacțiile cu 
certificate de emisii nu ar trebui folosite ca alternativă la acestea. 

Amendamentul 790
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care 
acestea vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Justificare

Această opțiune face deja parte din versiunea actuală a Directivei privind serviciile 
energetice, care nu a oferit rezultate pozitive și nu a asigurat progresul în direcția atingerii 
obiectivului de eficiență de 20 %. Prin urmare, nu există motive pentru a crede că includerea 
în directivă a unei astfel de opțiuni va susține realizarea unui progres în vederea atingerii
obiectivului de 20 %. Dacă se păstrează articolul 9, este esențial ca statele membre să nu își 
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aroge meritele pentru inițiativele existente. Prin urmare, statele membre ar trebui să prezinte 
dovezi scrise care să ateste faptul că inițiativele conduc la economii de energie noi, 
suplimentare, cu un efect de cel puțin 1,5 %.

Amendamentul 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca alternativă la alineatul (1), statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri la 
fel de ambițioase, dar și măsuri 
suplimentare pentru a realiza economii de 
energie în rândul consumatorilor finali. 
Valoarea anuală a economiilor de energie 
realizate prin această abordare trebuie să 
fie strict echivalentă cu valoarea 
economiilor de energie prevăzute la 
alineatul (1)și face obiectul unor 
măsurători, controale și verificări 
independente. Este posibil ca acțiunile 
timpurii să nu fie luate în considerare 
pentru aceste măsuri.

Or. en

Amendamentul 792
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca alternativă la alineatul (1), statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a realiza o creștere a eficienței
energetice în rândul consumatorilor finali. 
Valoarea anuală a creșterii eficienței
energetice realizate prin această abordare 
trebuie să fie echivalentă cu valoarea 
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energie prevăzute la alineatul 1. creșterii eficienței energetice prevăzute la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 793
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca alternativă la alineatul (1), statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a realiza economii de energie. 
Valoarea anuală a economiilor de energie 
realizate prin această abordare trebuie să
contribuie la atingerea obiectivului final 
în 2020..

Or. en

Justificare

Având în vedere punctele de pornire și provocările lor diferite, statele membre ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a elabora pachetul cel mai potrivit de măsuri adaptate realităților 
locale.

Amendamentul 794
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca alternativă la alineatul 1, statele 
membre pot opta să adopte alte măsuri 
pentru a atinge economii de energie în 
rândul consumatorilor finali. Valoarea 
anuală a economiilor de energie realizate 
prin această abordare trebuie să fie 

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

echivalentă cu valoarea economiilor de 
energie prevăzute la alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 795
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 796
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca alternativă la alineatul (1), statele 
membre pot opta să adopte măsuri 
alternative sau complementare pentru a
iniția măsuri de eficiență energetică în 
rândul consumatorilor finali. Valoarea 
anuală a potențialul de economisire a 
energiei prin măsurile de eficiență 
energetică atins prin această abordare 
trebuie să fie echivalentă cu valoarea 
economiilor de energie prevăzute la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, în contextul planului 
național de eficiență energetică prevăzut 
la articolul 19 alineatul (2) din prezenta 
directivă, măsurile alternative sau 
complementare pe care intenționează să le 
adopte, inclusiv normele privind 
sancțiunile prevăzute la articolul 9, 
indicând modul în care acestea vor realiza 
măsuri de eficiență energetică, cu 
potențialul necesar verificat de 
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aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

economisire a energiei.

Or. en

Amendamentul 799
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În acest 
caz, abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, cel târziu la doi ani de la 
publicarea directivei în Jurnalul Oficial,
măsurile alternative pe care intenționează 
să le adopte, inclusiv indicând modul în 
care acestea vor realiza cantitatea necesară 
de economii Comisia poate să facă sugestii 
de modificare a acestor măsuri în termen 
de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
statele membre țin seama de aceste 
recomandări sau modificări.

Or. de

Justificare

Statele membre au nevoie de mai multă flexibilitate și de mai mult timp pentru a putea adopta 
astfel de măsuri suplimentare. În plus, este de preferat să se aplice o abordare bazată pe 
stimulente și nu sancțiuni.

Amendamentul 800
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen de 
3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare, iar statele membre trebuie să
țină cont de sugestiile Comisiei în 
implementarea măsurilor alternative.

Or. ro

Amendamentul 801
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau
să facă sugestii de modificare în termen de 
3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare a acestor măsuri în termen de 3 
luni de la notificare. Comisia trebuie să se 
pună de acord cu statele membre asupra 
acestor modificări.

Or. de
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Justificare

Prin această directivă ar trebui realizat obiectivul de creștere a eficienței energetice cu 20 % 
stabilit în martie 2007 de șefii de stat și de guvern. Statele membre trebuie să dispună de 
flexibilitate în ceea ce privește respectivele măsuri de realizare a obiectivului. Prin urmare, 
Comisia nu ar trebui să poată respinge măsurile alternative în mod global.

Amendamentul 802
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau
să facă sugestii de modificare în termen de 
3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare. Statele membre iau în 
considerare aceste sugestii sau modificări.

Or. en

Amendamentul 803
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 



PE475.954v01-00 32/104 AM\883622RO.doc

RO

normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de 
economii. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare 
în termen de 3 luni de la notificare. În 
acest caz, abordarea alternativă nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza nivelul de eficiență necesar. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare. Statele membre iau în 
considerare aceste sugestii sau modificări.

Or. en

Amendamentul 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau
să facă sugestii de modificare în termen de 
3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare. Statele membre iau în 
considerare aceste sugestii sau modificări.

Or. en

Amendamentul 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen 
de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, în cel mult doi ani de la 
data aprobării prezentei directive, 
măsurile alternative pe care intenționează 
să le adopte, inclusiv normele privind 
sancțiunile prevăzute la articolul 9, 
indicând modul în care acestea vor realiza 
cantitatea necesară de economii.

Or. fi

Justificare

Statelor membre trebuie să li se acorde timp suficient pentru a elabora măsuri alternative.

Amendamentul 806
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii.
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen 
de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre subliniază măsurile 
alternative pe care intenționează să le 
adopte, inclusiv normele privind 
sancțiunile prevăzute la articolul 9, 
indicând în mod explicit pentru fiecare 
măsură modul în care acestea vor realiza 
cantitatea necesară de economii.
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Or. en

Amendamentul 807
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau
să facă sugestii de modificare în termen de 
3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii. 
Comisia poate să facă sugestii de 
modificare în termen de 3 luni de la 
notificare. Statele membre iau în 
considerare aceste sugestii sau modificări.

Or. en

Amendamentul 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii.
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen 

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii.
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de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Or. fr

Justificare

În virtutea principiului subsidiarității, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a pune 
în aplicare măsuri alternative care implică un efort comparabil din partea lor, fără a lăsa 
Comisiei posibilitatea de a se opune.

Amendamentul 809
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii.
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau 
să facă sugestii de modificare în termen 
de 3 luni de la notificare. În acest caz, 
abordarea alternativă nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre care aleg această opțiune 
notifică Comisiei, până la 1 ianuarie 2013 
cel târziu, măsurile alternative pe care 
intenționează să le adopte, inclusiv 
normele privind sancțiunile prevăzute la 
articolul 9, indicând modul în care acestea 
vor realiza cantitatea necesară de economii.

Or. en

Amendamentul 810
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre acestea se pot număra 
următoarele:
(a) fără a aduce atingere Directivei 
2009/29/CE, obiective individuale de 
eficiență energetică pe consumator, pe 
baza rezultatelor auditurilor energetice;
(b) înființarea, sprijinirea și promovarea 
unor societăți de servicii energetice (SSE) 
și, dacă statele membre decid în acest 
sens, stabilirea unor obiective de 
performanță pentru SSE;
(c) măsuri pentru îmbunătățirea 
procesului de gestionare a cererilor și a 
răspunsurilor;
(d) îmbunătățiri aduse eficienței 
energetice a clădirilor, inclusiv a 
clădirilor publice;
(e) campanii de modificare a 
comportamentului consumatorilor, care 
să încurajeze o utilizare mai eficientă a 
energiei;
(f) structuri tarifare pentru energie care 
să stimuleze eficiența energetică;
(g) acorduri voluntare între clienți, 
societăți de servicii energetice, organisme 
financiare și de asigurări și/sau instituții 
locale, care să stimuleze cooperarea în 
materie de programe de eficiență 
energetică și să stimuleze piața serviciilor 
energetice în urma implicării voluntare 
comune a tuturor actorilor.

Or. en

Amendamentul 811
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură o monitorizare cel 
puțin semestrială a acestor măsuri și, în 
conformitate cu cerințele de raportare 
prevăzute la articolul 19 din prezenta 
directivă, prezintă Comisiei modul în care 
se preconizează că aceste măsuri vor 
conduce la realizarea unor economii 
echivalente obiectivului definit la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 812
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă monitorizarea semestrială sugerează 
că măsurile alternative adoptate conform 
prezentului articolul nu conduc la 
realizarea economiilor necesare, Comisia 
poate sugera noi măsuri, care să ajute 
statul membru respectiv să atingă nivelul 
necesar de economisire, inclusiv, dacă 
este nevoie, să realizeze un sistem de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică, potrivit alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 813
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Comisia elaborează, până la 1 
ianuarie 2013, pe baza unui act delegat, 
în conformitate cu articolul 18, o 
metodologie armonizată, conform 
cerințelor minime prevăzute în anexa Vb 
privind modelul de calcul în vederea 
măsurării, a monitorizării și a verificării 
economiilor de energie realizate în 
principal prin măsuri și programe de 
îmbunătățire a eficienței energetice în 
toate sectoarele de utilizare finală 
menționate la prezentul articol. Noul 
model de calcul armonizat de la bază la 
vârf este utilizat începând cu 
1 ianuarie 2013.

Or. en

Amendamentul 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. en
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Justificare

Certificatele albe aplicabile în UE vor conduce la concentrarea economiilor de energie într-o 
serie de state membre care vor înregistra beneficii ca urmare a avantajelor economice și 
sociale datorate distribuției neuniforme a eficienței energetice la nivelul Uniunii.

Amendamentul 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru. 

eliminat

Or. fi

Justificare

Sistemul de recunoaștere reciprocă a economiilor de energie ar fi greoi din punct de vedere
administrativ și foarte costisitor.

Amendamentul 816
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 

eliminat
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reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 817
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 818
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, eliminat
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pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 820
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. de

Amendamentul 821
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. de

Justificare

Prin acest alineat, Comisia ar avea posibilitatea de a introduce un sistem de certificate de 
eficiență energetică care să poată fi tranzacționate la nivelul UE între statele membre. O 
astfel de măsură nu reprezintă totuși un detaliu tehnic care trebuie reglementat de către 
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Comisie printr-un act juridic delegat: ar fi necesar ca Parlamentul și Consiliul să ia o decizie 
în acest sens în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 822
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, 
pe baza unui act delegat în conformitate 
cu articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem 
autorizează părțile obligate să 
contabilizeze economiile de energie 
realizate și certificate într-un anumit stat 
membru pentru obligațiile lor din alt stat 
membru.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, pe 
baza unui act delegat în conformitate cu 
articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
obligații în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem autorizează 
părțile obligate să contabilizeze economiile

(10) Dacă este cazul, Comisia stabilește, pe 
baza unui act delegat în conformitate cu 
articolul 18, un sistem de recunoaștere 
reciprocă a economiilor de energie 
realizate în cadrul sistemelor naționale de 
asistență în ceea ce privește eficiența 
energetică. Un astfel de sistem autorizează 
părțile obligate să contabilizeze măsurile 
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de energie realizate și certificate într-un 
anumit stat membru pentru obligațiile lor 
din alt stat membru.

de eficiență energetică realizate și 
certificate într-un anumit stat membru 
pentru obligațiile lor din alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 824
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot utiliza acorduri 
voluntare între clienți, societățile de 
servicii energetice și instituțiile locale, 
pentru a stimula cooperarea în materie de 
programe de eficiență energetică și pentru 
a impulsiona piața serviciilor energetice 
în urma implicării voluntare comune a 
tuturor actorilor.

Or. en

Justificare

Pe lângă sistemele de obligații, s-au introdus sau se vor dezvolta instrumente alternative sau 
complementare de succes, care ar trebui, totodată, recunoscute.

Amendamentul 825
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre încurajează 
propagarea acordurilor voluntare între 
clienți, societățile de servicii energetice, 
organismele financiare și de asigurări și 
instituțiile locale, pentru a stimula 
cooperarea în materie de programe de 
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eficiență energetică și pentru a 
impulsiona piața serviciilor energetice în 
urma implicării voluntare comune a 
tuturor actorilor.

Or. en

Justificare

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendamentul 826
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia contribuie, între altele prin
includerea unui capitol dedicat eficienței 
energetice în programele de instruire 
pentru partenerii sociali și printr-o 
finanțare corespunzătoare a acestor 
programe, la asigurarea extinderii 
mandatului organismelor europene de 
dialog social (comitetele europene de 
întreprindere, comitetele europene de 
dialog social sectorial, comitetele 
europene de întreprindere – competențele 
forței de muncă) astfel încât acesta să
includă eficiența energetică.

Or. en

Justificare

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
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point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Amendamentul 827
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui îndemnate 
să includă întregul lanț de valori, de la 
producția de energie la distribuția de 
energie până la consumul de energie,
atunci când încurajează societățile 
energetice să realizeze obiectivele în 
materie de eficiență energetică definite la 
articolul 1 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 828
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Statele membre creează un cadru de 
reglementare și fiscal de natură să 
încurajeze implementarea inițiativelor și a 
programelor de eficiență energetică.

Or. en

Justificare

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
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regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendamentul 829
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice rentabile și efectuate 
într-o manieră independentă de către 
experți calificați sau acreditați. Auditurile 
pot fi efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceștia să fie calificați sau 
acreditați, să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată și ca statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare și de 
control al calității acestora și de aplicare a 
unor sancțiuni în cazul în care este 
necesar. Statele membre susțin programe 
de formare pentru calificarea auditorilor 
în domeniul energetic.

Or. fr

Justificare

Potrivit indicațiilor de la considerentul 20 din propunerea de directivă, este necesar să se 
permită societăților importante care au dezvoltat competențe reale în materie de audit 
energetic să realizeze aceste audituri prin intermediul unor experți interni calificați sau
acreditați care nu sunt implicați direct în activitatea care face obiectul auditului.

Amendamentul 830
Fiona Hall
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor categoriilor de investiții, pentru 
evaluarea și asigurarea performanțelor 
energetice ale instalațiilor, proceselor și 
clădirilor industriale. Aceste audituri sunt 
adaptate din punct de vedere economic și 
tehnic la fiecare instalație sau clădire 
industrială, în funcție de complexitatea 
instalației, a procesului sau a clădirii 
auditate și sunt efectuate într-o manieră 
independentă de către experți calificați sau 
acreditați, inclusiv de către experți interni.

Or. en

Justificare

Această măsură va asigura o calitate satisfăcătoare a auditurilor energetice și o adaptare a 
acestora la necesitățile și la posibilitățile economice ale întreprinderii sau ale clădirii 
auditate. Totodată, ea va asigura rentabilitatea și proporționalitatea auditurilor energetice 
cu obiectivele de eficiență energetică.

Amendamentul 831
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor categoriilor de investiții, pentru 
evaluarea și asigurarea performanțelor 
energetice ale instalațiilor, proceselor și 
clădirilor industriale. Aceste audituri sunt 
adaptate din punct de vedere economic și 
tehnic la fiecare instalație sau clădire 
industrială, în funcție de complexitatea 
instalației, a procesului sau a clădirii 
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auditate și sunt efectuate într-o manieră 
independentă de către experți calificați sau 
acreditați.

Or. en

Amendamentul 832
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră profesionistă de 
către experți calificați sau acreditați. 
Niciun participant pe piață nu ar trebui să 
exceptat de la furnizarea de servicii 
energetice. Metodele de pregătire și de 
perfecționare bine concepute ar trebui 
menținute.

Or. de

Justificare

Piața de servicii energetice ar trebui să fie deschisă tuturor participaților, așadar și 
angajaților societăților energetice locale.

Amendamentul 833
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
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către experții calificați sau acreditați. către experți calificați sau acreditați. 
Auditurile energetice pot fi efectuate de 
către experți interni, cu condiția ca 
aceștia să fie calificați sau acreditați și să 
nu fie direct implicați în activitățile 
auditate.

Or. de

Justificare

În multe cazuri, există cunoștințe de specialitate la nivel intern care pot fi folosite.

Amendamentul 834
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră obiectivă și
independentă de către experți calificați sau 
acreditați. Totodată, trebuie dezvoltate 
cursuri de educare profesională în 
diferitele state membre pentru a forma 
astfel de experți.

Or. it

Amendamentul 835
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 

În situațiile în care societățile nu sunt 
supuse deja unor obligații statutare de 
raportare și auditare a emisiilor, statele
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efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice rentabile și efectuate 
într-o manieră independentă de către 
experți calificați sau acreditați.

Or. en

Amendamentul 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice efectuate într-o 
manieră independentă de către experți
autorizați.

Or. en

Amendamentul 837
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii disponibilitatea auditurilor 
energetice de înaltă calitate, rentabile, 
accesibile și efectuate într-o manieră 
independentă de către experți calificați 
și/sau acreditați, definiți conform anexei 
XVa.

Or. en
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Justificare

Termenul „calificați” este prea vag și poate face obiectul prea multor interpretări. Experții 
acreditați pot asigura calitatea prin condiționarea acestei acreditări de criterii 
corespunzătoare, care trebuie definite într-o anexă la directivă, după modelul anexei la 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 838
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile, rentabile
și efectuate într-o manieră obiectivă de 
către experți calificați sau acreditați.

Or. en

Justificare

Termenul „obiectivă” nu este ambiguu, însă expresia „într-o manieră independentă” ar 
putea fi interpretată diferit de fiecare stat membru. Piața serviciilor energetice ar trebui să fie 
deschisă tuturor participanților pe piață.

Amendamentul 839
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice eficiente, 
rentabile, accesibile și efectuate într-o 
manieră independentă de către experți
calificați sau acreditați.
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Or. ro

Amendamentul 840
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea și 
accesibilitatea auditurilor energetice 
accesibile și efectuate într-o manieră 
independentă de către experți calificați sau 
acreditați.

Or. ro

Amendamentul 841
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră profesionistă de 
către experți calificați sau acreditați.

Or. de

Amendamentul 842
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră obiectivă de către 
experți interni calificați sau acreditați.

Or. de

Amendamentul 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experții calificați sau acreditați.

Statele membre promovează pentru toți 
consumatorii finali disponibilitatea 
auditurilor energetice accesibile și 
efectuate într-o manieră independentă de 
către experți certificați sau acreditați.

Or. en

Amendamentul 844
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta că auditurile energetice 
și sistemele de gestionare a energiei pot să
identifice, să realizeze și să asigure pe 
termen lung economiile de energie 
disponibile pentru întreprinderile și 
gospodăriile obligate sau vizate, prevăzute 
în prezentul articol, statele membre se 
asigură că aceste audituri și sisteme 
includ și respectă criteriile minime 
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prevăzute în anexa Va.

Or. en

Amendamentul 845
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditurile pot fi efectuate de către experți 
interni, cu condiția ca aceștia să fie 
calificați sau acreditați și ca statul 
membru să fi instituit un sistem de 
asigurare și control al calității acestora, 
care să aplice sancțiuni atunci când este 
necesar.

Or. en

Amendamentul 846
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pentru 
calificarea auditorilor energetici sunt 
disponibile programe de formare.

Or. en

Amendamentul 847
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice. Aceste programe cuprind 
stimulente și programe financiare care să 
asigure punerea în aplicare a 
recomandărilor cu o eficiență a costurilor 
ridicată, formulate în cadrul auditurilor 
energetice, în conformitate cu normele în 
vigoare privind ajutoarele de stat.

Or. en

Justificare

IMM-urile au nevoie de sprijin pentru a acoperi costurile punerii în aplicare a 
recomandărilor propuse în cadrul auditurilor, aceasta constituind un element esențial pentru 
o politică eficientă de economisire a energiei, bazată pe audituri.

Amendamentul 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice. În special, statele membre pot 
introduce stimulente și programe de 
asistență financiară, cum ar fi reduceri de 
impozite sau subvenții, pentru a asigura 
punerea în aplicare a recomandărilor 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, cuprinse în auditurile 
energetice, într-un interval de timp 
rezonabil.

Or. en



AM\883622RO.doc 57/104 PE475.954v01-00

RO

Amendamentul 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice. Aceste audituri energetice 
identifică și cuantifică oportunitățile 
rentabile de economisire, pe termen scurt, 
mediu și lung.

Or. en

Amendamentul 850
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice. Comisia acordă asistență 
statelor membre, sprijinind schimburile de 
bune practici.

Or. en

Amendamentul 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru Statele membre dezvoltă programe care 
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a încuraja gospodăriile și întreprinderile 
mici și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

încurajează gospodăriile și întreprinderile 
mici și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice și care promovează adoptarea 
contractelor de performanță energetică.

Or. en

Amendamentul 852
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice și să pună apoi în aplicare 
rezultatele acestor audituri.

Or. en

Amendamentul 853
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dezvoltă programe pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Statele membre dezvoltă programe de 
finanțare și facilități fiscale pentru a 
încuraja gospodăriile și întreprinderile mici 
și mijlocii să se supună auditurilor 
energetice.

Or. ro

Amendamentul 854
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre concep stimulente și 
sisteme financiare, pentru a se asigura că 
întreprinderile mici și mijlocii și 
gospodăriile pot acoperi, integral sau 
parțial, costurile unui audit privind 
energia și recomandările extrem de 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, cuprinse în aceste audituri, 
dacă sunt puse în aplicare măsurile 
propuse.

Or. en

Amendamentul 855
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus Amendamentul

Statele membre se asigură că există un 
număr suficient de experți calificați și/sau 
autorizați;

Or. ro

Amendamentul 856
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aduc în atenția 
întreprinderilor mici și mijlocii exemple 
concrete privind modul în care sistemele de 
gestionare a energiei le pot îmbunătăți 

Statele membre aduc în atenția 
întreprinderilor mici și mijlocii exemple 
concrete privind modul în care sistemele de 
gestionare a energiei le pot îmbunătăți 
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activitatea. activitatea. În cadrul acestui demers, 
statele membre trebuie să coopereze cu 
organizațiile intermediare care reprezintă 
micile întreprinderi.

Or. fr

Justificare

O asistență personalizată prin acțiuni structurate ale organizațiilor reprezentative ale micilor 
întreprinderi este indispensabilă pentru facilitarea aplicării unor politici de eficacitate 
energetică în întreprinderile mici și în microîntreprinderi.

Amendamentul 857
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectuarea investițiilor sau punerea în 
aplicare a planurilor de investiții rezultate 
în urma auditurilor în cadrul acordurilor 
voluntare beneficiază de stimulente ad 
hoc sau de un tratament fiscal specific, 
inclusiv de acordarea de facilități fiscale 
în sprijinul politicilor de ocupare a forței 
de muncă.

Or. en

Justificare

Orice investiție în eficiență trebuie sprijinită pentru ca părțile în cauză să se implice pe deplin 
în proiectul/proiectele care le interesează. Ar trebui acordată prioritate stimulentelor 
financiare și tratamentului fiscal favorabil pentru ca actorii implicați să aibă încredere în 
viabilitatea și rentabilitatea investiției în eficiență la care se angajează. 

Amendamentul 858
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează stimulente de 
natură financiară sau fiscală, pentru a 
garanta că întreprinderile mici și mijlocii 
pot acoperi în totalitate sau parțial 
costurile pe care le presupune efectuarea 
unui audit energetic și definesc, totodată,
stimulente pentru orașele care au aderat 
la „Pactul primarilor” pentru a realiza 
acțiunile prevăzute de SEAP pentru 
eficiența energetică.

Or. it

Amendamentul 859
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să solicite 
un audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

În acest scop, statele membre pot institui 
stimulente pentru efectuarea de audituri 
energetice regulate, de exemplu, făcând 
din auditurile energetice și/sau sistemele 
de gestionare a energiei obiectul unor 
acorduri cu întreprinderile, respectiv cu 
organizațiile patronale, în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (1) litera (b) din 
Directiva 2003/96/CE.

Auditurile pot fi efectuate de către experți 
interni, cu condiția ca aceștia să fie 
calificați sau acreditați și să nu fie direct 
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implicați în activitatea auditată, iar statul 
membru să fi instituit un sistem de 
asigurare și control al calității acestora, 
care să aplice sancțiuni atunci când este 
necesar.

Or. de

Justificare

Acordurile voluntare cu întreprinderile, respectiv organizațiile patronale, precum și sistemele 
naționale de stimulare s-au dovedit a fi în multe state membre un instrument extrem de 
eficient de realizare a obiectivelor de protecție a climei și mediului, precum și de creștere a 
eficienței energetice, dacă acestea sunt însoțite de o monitorizare strictă. Întrucât la articolul 
7 sunt menționate modalitățile permise de efectuare a auditurilor energetice, ar trebui 
introdusă o referire directă la considerentul 20. 

Amendamentul 860
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul
unui audit energetic efectuat într-o 
manieră independentă și rentabilă din 
punct de vedere al costurilor de către 
experții calificați sau acreditați cel mai 
târziu până la 30 iunie 2014 și la fiecare 
trei ani de la data ultimului audit 
energetic.

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să solicite 
efectuarea unui audit de către experți 
calificați sau acreditați, care să fie repetat
cel puțin din cinci în cinci ani.

Or. de

Justificare

Dacă, după o perioadă de trei ani, se constată că cele mai importante recomandări au fost 
transpuse, poate fi utilă efectuarea unui nou audit după o perioadă mai scurtă de timp. În 
astfel de situații este nevoie de flexibilitate.
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Amendamentul 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare 
a directivei și la fiecare interval de cinci
ani de la data ultimului audit energetic.
Statele membre permit întreprinderilor 
care au pus în aplicare recomandările 
ultimului lor audit energetic să realizeze 
un nou audit în termen de 10 ani.

Or. fr

Justificare

Statele membre se asigură că întreprinderile care nu sunt incluse la alineatul (1) al doilea 
paragraf fac obiectul unui audit energetic efectuat într-o manieră independentă și rentabilă 
din punct de vedere al costurilor de către experții calificați sau acreditați cel mai târziu în 
termen de doi ani de la intrarea în vigoare a directivei și la fiecare cinci ani de la data 
ultimului audit energetic. Statele membre permit întreprinderilor care au pus în aplicare 
recomandările ultimului lor audit energetic să realizeze un nou audit în termen de 10 ani.

Amendamentul 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
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alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punctul de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punctul de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2015 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic. Auditurile 
pot fi efectuate de către experți interni, cu 
condiția ca aceștia să fie calificați sau 
acreditați și să nu fie direct implicați în 
activitatea auditată, iar statul membru să 
fi instituit un sistem de asigurare și 
control al calității acestora, care să aplice 
sancțiuni atunci când este necesar.

Or. en

Amendamentul 863
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punctul de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
obiectivă și rentabilă din punctul de vedere 
al costurilor de către experții calificați sau 
acreditați, care ar putea fi și experți 
interni, cel mai târziu până la 30 iunie 
2014 și la fiecare interval de cinci ani de la 
data ultimului audit energetic.

Niciun participant de pe piață nu ar trebui 
împiedicat să ofere servicii energetice.
Statele membre se asigură că datele din 
auditurile energetice sunt tratate cu 
confidențialitate.

Or. en
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Justificare

Termenul „obiectiv” nu este ambiguu, însă sintagma „într-o manieră independentă” ar putea 
fi interpretată diferit de fiecare stat membru. Piața serviciilor energetice ar trebui să fie 
deschisă tuturor participanților pe piață. Se clarifică faptul că auditurile efectuate de experți 
interni, potrivit considerentului 20, trebuie să respecte cerința de obiectivitate. Întrucât 
aplicarea directivei nu încetează în 2020, ar trebui avută în vedere o perspectivă pe termen 
mai lung a auditurilor energetice

Amendamentul 864
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punctul de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să dispună 
efectuarea unui audit energetic în mod
regulat, într-o manieră independentă și 
rentabilă din punctul de vedere al 
costurilor, de către experții calificați sau 
acreditați, inclusiv de către experți interni.

În acest scop, statele membre pot include 
auditurile energetice în acordurile 
voluntare de eficiență energetică pe 
termen lung, sub controlul statelor 
membre implicate.

Or. en

Justificare

Posibilitatea efectuării auditurilor energetice de către experți interni este supusă aprobării, 
astfel cum se menționează la considerentul 20. În cadrul acordurilor voluntare pe termen 
lung, de exemplu, trebuie acceptate programele de auditare folosite în mod obișnuit de 
întreprindere. 

Amendamentul 865
Lambert van Nistelrooij
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul
unui audit energetic efectuat într-o 
manieră independentă și rentabilă din 
punctul de vedere al costurilor de către 
experții calificați sau acreditați cel mai 
târziu până la 30 iunie 2014 și la fiecare 
trei ani de la data ultimului audit 
energetic.

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să dispună 
efectuarea de audituri energetice în mod 
regulat, într-o manieră independentă și 
rentabilă din punctul de vedere al 
costurilor, de către experții calificați sau 
acreditați.

În acest scop, statele membre pot include 
auditurile energetice în acordurile 
voluntare mai ample încheiate între 
părțile implicate și un organism desemnat 
și monitorizate de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie.

Or. en

Justificare

Auditurile energetice trebuie promovate în mod voluntar, permițându-li-se statelor membre să 
își păstreze flexibilitatea în modelarea sistemelor naționale de stimulente pentru eficiența 
energetică, pe baza unor acorduri voluntare și pe termen lung cu sectorul/industria privată. 
Aceste acorduri voluntare s-au dovedit a aduce o contribuție de mare succes la îmbunătățirea 
eficienței energetice și protecția climei în mai multe state membre.

Amendamentul 866
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul
unui audit energetic efectuat într-o 
manieră independentă și rentabilă din 
punctul de vedere al costurilor de către 

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să dispună 
efectuarea periodică a unor audituri 
energetice, într-o manieră independentă și 
rentabilă din punctul de vedere al 
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experții calificați sau acreditați cel mai 
târziu până la 30 iunie 2014 și la fiecare 
trei ani de la data ultimului audit 
energetic.

costurilor, de către experții calificați sau 
acreditați.

În acest scop, statele membre pot include 
auditurile energetice în acordurile 
voluntare mai ample, încheiate între 
părțile implicate și un organism desemnat 
și monitorizate de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 867
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și accesibilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014.

Or. ro

Amendamentul 868
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul

(2) Statele membre încurajează
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf să se 
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unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

supună unui audit energetic efectuat într-o 
manieră independentă și rentabilă din punct 
de vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați, inclusiv de către 
experți interni, cel mai târziu până la 30 
iunie 2014 și la fiecare interval de șapte
ani de la data ultimului audit energetic, 
dacă nu s-au produs modificări 
semnificative, integrale sau parțiale, în 
activitatea întreprinderii.

Or. en

Amendamentul 869
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu la doi 
ani de la intrarea în vigoare a directivei și 
la fiecare interval de cinci ani de la data 
ultimului audit energetic.

Or. de

Amendamentul 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
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alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu la doi 
ani de la data intrării în vigoare a 
directivei și cel puțin odată la cinci ani de 
la data ultimului audit energetic..

Or. pl

Amendamentul 871
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu la doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive și cel puțin la fiecare interval de 
cinci ani de la data ultimului audit 
energetic.

Or. en

Amendamentul 872
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
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unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați și  sau acreditați, în sensul 
definiției din anexa XVa, cel mai târziu 
până la 30 iunie 2013 și la fiecare interval 
de trei ani de la data ultimului audit 
energetic.

Or. en

Justificare

Termenul „calificați” este prea vag și poate face obiectul prea multor interpretări. Experții 
calificați și/sau acreditați pot asigura calitatea prin condiționarea acestei acreditări de 
criterii corespunzătoare, care trebuie definite într-o anexă la directivă, după modelul anexei 
la Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 
Sectorul economic trebuie implicat mai mult: termenul de 2014 pentru primele audituri 
energetice ar trebui devansat. 

Amendamentul 873
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare interval de 
cinci ani de la data ultimului audit 
energetic.

Or. en

Amendamentul 874
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2015 și la fiecare interval de 
trei ani de la data ultimului audit energetic.

Or. en

Amendamentul 875
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
obiectivă și rentabilă din punct de vedere al 
costurilor de către experții calificați sau 
acreditați cel mai târziu până la 30 iunie 
2014 și la fiecare interval de trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

Or. de

Amendamentul 876
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați sau acreditați cel mai târziu până 
la 30 iunie 2014 și la fiecare trei ani de la 
data ultimului audit energetic.

(2) Statele membre se asigură că 
întreprinderile care nu sunt incluse la 
alineatul (1) al doilea paragraf fac obiectul 
unui audit energetic efectuat într-o manieră 
independentă și rentabilă din punct de 
vedere al costurilor de către experții 
calificați și acreditați cel mai târziu până la 
30 iunie 2014 și la fiecare interval de trei 
ani de la data ultimului audit energetic.

Or. en

Amendamentul 877
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre pot include 
auditurile energetice în acordurile 
voluntare mai ample încheiate între 
părțile implicate și un organism desemnat 
și monitorizate de statul membru implicat.

Or. en

Amendamentul 878
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Birourile sau amplasamentele 
întreprinderilor care consumă mai puțin 
de 2 000 MWh pe an se pot supune 
auditurilor energetice în mod voluntar.
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Or. en

Amendamentul 879
Bernd Lange

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia se asigură, până la 
31 iunie 2014, că se pot prelua în auditul 
energetic obligatoriu elemente din alte 
sisteme de auditare sau rapoarte de 
durabilitate dacă acestea îndeplinesc 
cerințele necesare în acest sens.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura o creștere a eficienței energetice, consumul de energie trebuie supravegheat 
și optimizat. Prin urmare, o abordare cuprinzătoare și durabilă este de o relevanță deosebită.

Amendamentul 880
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
întreprinderile sunt susținute prin 
stimulente pentru a putea finanța 
recomandările din auditul energetic.

Or. en

Justificare

Întreprinderile au nevoie de sprijin pentru acoperirea costurilor asociate auditurilor 
energetice și investițiilor determinate de acestea.
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Amendamentul 881
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Auditul energetic este valabil cel mult 
10 ani.

Or. ro

Amendamentul 882
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare 
în temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Ca urmare a modificărilor de la articolul 7, cerințele de la articolul 7 alineatul (3) devin 
caduce.

Amendamentul 883
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare 
în temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (3) devine caduc în urma modificărilor propuse la articolul 7 alineatul 
(2).

Amendamentul 884
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare 
în temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (3) devine caduc în urma modificărilor propuse la articolul 7 alineatul 
(2).
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Amendamentul 885
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2). Cerința de independență 
permite ca auditurile să fie efectuate de 
către experți interni, cu condiția ca 
aceștia să fie calificați sau acreditați și să 
nu fie direct implicați în activitatea 
auditată, iar ca statul membru să fi 
instituit un sistem de asigurare și control 
al calității acestora.

Or. en

Amendamentul 886
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
obiectiv rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie pot face parte 
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considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

dintr-un sistem de stimulente al unui stat 
membru.

Or. de

Amendamentul 887
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3). Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3). Auditurile energetice efectuate în mod 
obiectiv rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2). Niciun participant de pe 
piață nu ar trebui împiedicat să ofere 
servicii energetice.

Or. en

Justificare

Termenul „obiectiv” nu este ambiguu, însă sintagma „într-o manieră independentă” ar putea 
fi interpretată diferit de fiecare stat membru. Piața serviciilor energetice ar trebui să fie 
deschisă tuturor participanților de pe piață.

Amendamentul 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
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gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2). În acest scop, auditurile 
energetice respectă cele mai recente 
standarde recunoscute la nivel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 889
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent, respectând standarde 
europene comune, armonizate și specifice,
rezultate din sistemele de gestionare a 
energiei sau puse în aplicare în temeiul 
acordurilor voluntare încheiate între 
anumite organizații ale părților interesate și 
un organism numit și supravegheat de către 
statul membru în cauză sau de către 
Comisie sunt considerate ca îndeplinind 
cerințele de la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 890
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent, pe baza unor standarde 
europene armonizate, rezultate din 
sistemele de gestionare a energiei sau puse 
în aplicare în temeiul acordurilor voluntare 
încheiate între anumite organizații ale 
părților interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 891
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

3. Auditurile energetice, efectuate pe baza 
unor standarde Europene armonizate si în
mod independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner



PE475.954v01-00 80/104 AM\883622RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei, conforme cu EN 
ISO 50001 sau puse în aplicare în temeiul 
acordurilor voluntare încheiate între 
anumite organizații ale părților interesate și 
un organism numit și supravegheat de către 
statul membru în cauză sau de către 
Comisie sunt considerate ca îndeplinind 
cerințele de la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 893
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sunt considerate ca îndeplinind 
cerințele de la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 894
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
independent rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

(3) Auditurile energetice efectuate în mod 
obiectiv rezultate din sistemele de 
gestionare a energiei sau puse în aplicare în 
temeiul acordurilor voluntare încheiate 
între anumite organizații ale părților 
interesate și un organism numit și 
supravegheat de către statul membru în 
cauză sau de către Comisie sunt 
considerate ca îndeplinind cerințele de la 
alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 895
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru auditurile energetice 
efectuate de experți interni, autoritățile 
competente sau organismele cărora 
autoritățile competente le-au delegat 
responsabilitatea de a pune în aplicare 
sistemul independent de control 
efectuează anual o selecție aleatorie a 
unui procentaj cel puțin semnificativ din 
punct de vedere statistic din toate 
auditurile energetice menționate la 
alineatul (2), iar apoi supun acest 
eșantion verificărilor.

Or. en

Amendamentul 896
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast.

(4) Auditurile energetice pot fi efectuate de 
experți interni, cu condiția ca aceștia să 
fie calificați sau acreditați. Statele 
membre creează condițiile-cadru propice 
pentru a asigura disponibilitatea pe piață 
a unui număr suficient de experți 
acreditați și calificați.
Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast.

Or. en

Justificare

Posibilitatea efectuării auditurilor energetice de către experți interni, potrivit considerentului 
20, face parte din definiția „auditurilor independente”, prevăzută la articolul 7 alineatul (2), 
și, prin urmare, ar trebui inclusă în articolul 7. Nu există motive pentru a crede că implicarea 
unui expert intern în activitatea auditată va conduce în mod necesar la conflicte de interese. 
Întreprinderile au tot interesul să obțină informații fiabile despre propriul profil de consum 
de energie. Cel mai important este ca experții să fie suficient de calificați pentru a efectua 
audituri energetice.

Amendamentul 897
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast.

(4) Auditurile energetice pot fi de sine 
stătătoare sau pot face parte dintr-un audit 
de mediu mai vast. Ca o cerință minimă, 
aceste audituri includ o evaluare a 
impactului asupra sănătății.

Or. en

Amendamentul 898
Fiona Hall
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre efectuează audituri 
ale investițiilor pentru a evalua și pentru a 
asigura calitatea certificatelor de 
performanță energetică a clădirilor, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2010/31/CE. Comisia pune la 
dispoziția statelor membre orientări 
privind asigurarea calității certificatelor 
de performanță energetică și a 
îmbunătățirii din punctul de vedere al 
eficienței energetice a măsurilor aplicate 
ca urmare a recomandărilor din aceste 
certificate.

Or. en

Justificare

Aceasta va asigura completarea auditurilor energetice în întreprinderi cu ajutorul 
certificatelor de performanță energetică și constituie un instrument vizibil, de calitate 
ridicată, pentru accentuarea vizibilității economiilor de energie în gospodării. S-a constatat 
că aceste certificate nu sunt suficiente în multe state membre ale UE. Aceasta este una dintre 
cele mai grave lacune ale Directivei 2010/31/CE privind performanța energetică a clădirilor, 
la depășirea căreia ar putea contribui prezentul amendament.

Amendamentul 899
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre efectuează audituri 
ale investițiilor pentru a evalua și asigura 
calitatea certificatelor de performanță 
energetică a clădirilor, în conformitate cu 
cerințele prevăzute în 
Directiva 2010/31/CE. Comisia pune la 
dispoziția statelor membre orientări 
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privind asigurarea calității certificatelor 
de performanță energetică și a 
îmbunătățirii din punctul de vedere al 
eficienței energetice a măsurilor aplicate 
ca urmare a recomandărilor din aceste 
certificate.

Or. en

Amendamentul 900
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Auditurile energetice și sistemele de 
gestionare a energiei, puse în aplicare în 
temeiul prezentului articol, nu exclud 
utilizarea unor măsuri identice sau 
similare ca justificare pentru sistemele 
existente sau viitoare de stimulente și 
asistență, precum cel al reducerilor 
fiscale. Dacă este cazul, normele 
europene privind ajutorul de stat în acest 
domeniu și directiva UE privind 
impozitarea energiei vor fi adaptate în 
consecință.

Or. en

Amendamentul 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre oferă stimulente 
sectorului industrial, mai ales IMM-
urilor, de exemplu prin fonduri naționale 
de eficiență energetică, în vederea 
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utilizării serviciilor energetice pentru 
optimizarea proceselor industriale și a 
structurilor comerciale.

Or. en

Amendamentul 902
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
consumatorii au acces la consiliere 
independentă privind auditul energetic, 
pentru a preveni efectuarea unor lucrări 
inutile sau exploatarea finanțării.

Or. en

Amendamentul 903
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rezultatele auditurilor energetice 
trebuie făcute publice într-o manieră 
transparentă și ușor de utilizat.

Or. en

Justificare

Pentru a evita ignorarea rezultatelor auditurilor energetice de către întreprinderi, publicarea 
rezultatelor va constrânge întreprinderile să ia măsuri ca urmare a rezultatelor auditului. De 
asemenea, prin publicarea rezultatelor se vor oferi informații altor întreprinderi în legătură 
cu posibilele avantaje ale auditurilor energetice.
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Amendamentul 904
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a încuraja punerea în 
aplicare a sistemelor de gestionare a 
energiei, întreprinderile care nu sunt 
prevăzute la alineatul (1) al doilea 
paragraf nu fac obiectul auditului 
energetic obligatoriu în cazul în care au 
demonstrat că respectă standarde 
recunoscute privind sistemele de 
gestionare a energiei, precum EN 
16001 / ISO 50001.

Or. en

Justificare

Elementul cel mai important nu constă în efectuarea auditului energetic, ci în rezultatele 
obținute grație măsurilor identificate. Cu alte cuvinte, principalul obiectiv rezidă în punerea 
în aplicare a măsurilor identificate. Pentru a promova flexibilitatea și a stimula punerea în 
aplicare a sistemelor de gestionare a energiei, marile întreprinderi nu trebuie supuse 
auditurilor energetice, dacă aleg să introducă un standard de gestionare a energiei precum 
EN 16001 / ISO 500001, care sunt populare și recunoscute. S-a demonstrat că acestea 
conduc la îmbunătățiri substanțiale.

Amendamentul 905
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În condițiile asigurării unui audit 
acreditat, consumatorii ar trebui să poată 
transfera rezultatele și recomandările 
auditului către orice furnizor de servicii 
acreditat pentru a facilita concurența pe 
piață.
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Or. en

Amendamentul 906
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Statele membre valorifică, printre 
altele, fluxurile de finanțare menționate 
la articolul 2a pentru a asigura 
stimulentele necesare punerii în aplicare 
a măsurilor de eficientizare a costurilor, 
identificate prin auditurile energetice. 
Comisia elaborează, în cadrul normelor 
europene privind ajutoarele de stat, 
pentru orientări privind stabilirea 
compatibilității stimulentelor financiare 
instituite de statele membre în favoarea 
întreprinderilor proprii cu normele pieței 
interne și cu normele privind ajutoarele 
de stat.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că trebuie furnizate fonduri pentru aplicarea măsurilor de 
eficientizare a costurilor, identificate prin auditurile energetice.

Amendamentul 907
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contorizarea și facturarea detaliată a
consumului de energie

Contorizarea și informațiile referitoare la 
facturarea consumului de energie

Or. de
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Amendamentul 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contorizarea și facturarea detaliată a
consumului de energie

Contorizarea și informațiile referitoare la 
facturarea consumului de energie

Or. en

Amendamentul 909
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Atunci când introduc contorizarea 
inteligentă generalizată, pe baza unei 
analize pozitive a rentabilității, conform 
prevederilor Directivei 2009/72/CE și ale 
Directivei 2009/73/CE referitoare la piața 
de energie electrică și de gaze, acestea se 
statele membre se asigură că obiectivele 
privind eficiența energetică și beneficiile 
pentru consumatorii finali, precum și 
problemele de confidențialitate și 
securitate a datelor sunt luate în 
considerare pe deplin la stabilirea 
funcționalităților minime ale contoarelor 
și a obligațiilor impuse participanților de 
pe piață. Statele membre se pot asigura că 
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
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furnizează informații despre consumul 
efectiv de energie, în conformitate cu 
anexa VI.

Or. en

Justificare

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Amendamentul 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată 
beneficiază de informații corecte și 
complete privind consumul real de energie. 
Dacă aceste informații sunt furnizate de 
contoare inteligente, instalarea acestora 
trebuie să se bazeze pe rezultatele pozitive 
ale unei analize complete a rentabilității, 
prin care să se poată garanta efecte 
benefice clare, un impact financiar net 
nul pentru consumatori și protecția 
utilizatorilor cu venituri reduse.

Or. en
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Amendamentul 911
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI, cu 
condiția ca acest lucru să fie justificat din 
punct de vedere tehnic și economic sau, 
altfel spus, ca analiza rentabilității să aibă 
ca rezultat un raport costuri-beneficii 
pozitiv, iar principiul proporționalității să 
fie respectat. De asemenea, statele 
membre trebuie să asigure o protecție 
robustă a datelor.

Or. de

Justificare

În urma efectuării unor studii, s-a constatat că folosirea așa-numitelor contoare inteligente 
este utilă în ceea ce privește raportul costuri-beneficii numai în 40 % dintre gospodării. Prin 
urmare, introducerea forțată în toate gospodăriile ar fi neproporțională. Excluderea 
aspectelor legate de protecția datelor nu este permisă.

Amendamentul 912
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 

Statele membre se asigură că, atunci când 
este fezabil din punct de vedere economic 
și tehnic, consumatorii finali de energie 
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și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

electrică, gaze naturale, servicii de 
încălzire sau răcire centralizată și apă caldă 
menajeră centralizată sunt, dacă doresc,
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, fără supracosturi și într-o formă 
care permite clienților să înțeleagă mai 
bine utilizarea acestora, în conformitate cu 
anexa VI.

Or. fr

Justificare

Nu s-a demonstrat faptul că informarea în timp real a clienților cu privire la consumul lor are 
un impact semnificativ, care să asigure favorizarea durabilă a măsurilor privind 
economisirea de energie. În schimb, cert este faptul că difuzarea de informații continue și la 
scară largă pentru toți clienții ar implica pentru aceștia din urmă costuri greu de neglijat. 
Serviciul de informare în timp real ar trebui, așadar, să poată fi accesibil tuturor clienților 
care l-ar solicita, și să implice costuri rezonabile.

Amendamentul 913
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale inteligente
care le indică exact consumul real de 
energie, fie pe ecranul contorului 
inteligent, fie pe internet, și care 
furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, într-un mod ușor de înțeles de 
către consumatori și care îi va implica 
mai mult în eforturile de economisire a 
energiei, în conformitate cu anexa VI.

Or. en
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Amendamentul 914
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI, fără 
supratarifare în detrimentul utilizatorilor, 
în special al celor vulnerabili, și 
respectând cadrul european de protecție a 
datelor personale.

Or. fr

Amendamentul 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic și rentabil pentru investitor, 
inclusiv în ceea ce privește costurile de 
întreținere, gestionare și înlocuire,
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată sau de la alți furnizori și 
apă caldă menajeră centralizată sau de la 
alți furnizori sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
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furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 916
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic și rentabil pentru investitor, 
inclusiv în ceea ce privește costurile de 
întreținere, gestionare și înlocuire,
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 917
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic și rentabil pentru investitor, 
inclusiv în ceea ce privește costurile de 
întreținere, gestionare și înlocuire,
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
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informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 918
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI și cu 
dispozițiile pertinente din 
Directiva 2009/72/CE pentru electricitate 
și din Directiva 2009/73/CE pentru gaze.

Or. en

Amendamentul 919
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 

La instalarea contoarelor inteligente, 
statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
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dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați, într-o manieră eficient din punctul 
de vedere al costurilor, cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.
Aceste informații ar trebui să fie într-un 
format care să le permită consumatorilor 
să înțeleagă cât mai bine modul în care 
utilizează energia.

Or. en

Amendamentul 920
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

La instalarea contoarelor inteligente,
statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații în timp real, în mod gratuit și 
într-un format care permite 
consumatorilor să înțeleagă mai bine 
modul în care utilizează energia, în 
conformitate cu anexa VI.

Or. en

Justificare

The original wording of alineatul 1 implies that smart meters are mandatory. This is however 
not the intention of the Third energy package which requires a national business impact 
assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be possible 
to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. Should 
that assessment conclude that the introduction of such metering systems is economically 
reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of electricity 
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consumption, Member States should be able to take this into account when implementing 
intelligent metering systems.”).

Amendamentul 921
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

La instalarea contoarelor inteligente,
statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații în timp real despre timpul 
efectiv de utilizare, gratuit și într-un 
format care permite consumatorilor să 
înțeleagă mai bine modul în care 
utilizează energia, în conformitate cu 
anexa VI.

Or. en

Amendamentul 922
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 

Statele membre se asigură că imobilele 
construite recent și clădirile supuse unor 
renovări generale, precum și consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale –
cu excepția gazelor folosite doar pentru 
gătit –, servicii de încălzire sau răcire 
centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
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utilizare, în conformitate cu anexa VI. individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 923
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre adoptă măsuri care să 
asigure că consumatorii finali de energie 
electrică, gaze naturale, servicii de 
încălzire sau răcire centralizată și apă caldă 
menajeră centralizată sunt dotați cu 
contoare individuale care indică exact 
consumul real de energie al consumatorilor 
finali și care furnizează informații despre 
timpul efectiv de utilizare, în conformitate 
cu dispozițiile celui de-al treilea pachet al 
pieței interne privind energia electrică și 
gazele.

Or. de

Justificare

Aspectele esențiale ale reglementărilor privind sistemele de măsurare inteligente trebuie 
menționate întotdeauna în directivele celui ce-al treilea pachet privind energia electrică și 
gazele.

Amendamentul 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI. 
Contoarele trebuie să fie rentabile și 
trebuie să îmbunătățească eficiența 
energetică a gospodăriilor.

Or. fi

Amendamentul 925
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
sau de la alți furnizori și apă caldă 
menajeră centralizată sau de la alți 
furnizori sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 926
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că, în cazul în 
care acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic și economic, consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 927
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură, în urma unei 
analize pozitive cost-beneficii, că 
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv 
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. ro

Amendamentul 928
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali, care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI și 
care furnizează informații despre energia 
excedentară retransmisă în rețea.

Or. en

Amendamentul 929
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali, care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI și 
care furnizează informații despre energia 
excedentară retransmisă în rețea.

Or. en

Amendamentul 930
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale – acolo 
unde acest lucru este posibil din punct de 
vedere tehnic și rentabil – care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. de

Amendamentul 931
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii urbane și/sau centrale de încălzire 
sau răcire centralizată și apă caldă 
menajeră centralizată urbană și/sau 
centrală sunt dotați cu contoare individuale 
care indică exact consumul real de energie 
al consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. fr

Amendamentul 932
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

La instalarea unor noi contoare 
inteligente, statele membre se asigură că 
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

La instalarea unor noi contoare 
inteligente, statele membre se asigură că 
consumatorii finali de energie electrică, 
gaze naturale, servicii de încălzire sau 
răcire centralizată și apă caldă menajeră 
centralizată sunt dotați cu contoare 
individuale care indică exact consumul real 
de energie al consumatorilor finali și care 
furnizează informații despre timpul efectiv
de utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 934
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Până la 1 ianuarie 2016, statele membre 
se asigură că consumatorii finali de energie 
electrică, gaze naturale, servicii de 
încălzire sau răcire centralizată și apă caldă 
menajeră centralizată sunt dotați cu 
contoare individuale care indică exact 
consumul real de energie al consumatorilor 
finali și care furnizează informații despre 
timpul efectiv de utilizare, în conformitate 
cu anexa VI.

Or. en

Amendamentul 935
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată sunt 
dotați cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Statele membre încurajează consumatorii 
finali de energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă menajeră centralizată să se 
doteze cu contoare individuale care indică 
exact consumul real de energie al 
consumatorilor finali și care furnizează 
informații despre timpul efectiv de 
utilizare, în conformitate cu anexa VI.

Or. de

Amendamentul 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc obligația de 
informare și asistență corespunzătoare a 
consumatorilor, la momentul instalării, în 
special cu privire la întregul potențial al 
contoarelor inteligente în ceea ce privește 
structurile tarifare, gestionarea 
contorizării și monitorizarea consumului 
de energie.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să îi informeze și să îi educe pe toți utilizatorii finali cu privire la 
posibilitățile noilor structuri tarifare și cu privire la gestionarea contorizării, astfel încât 
costurile creării acestor noi servicii și oportunități să promoveze în permanență eficiența 
energetică și economisirea energiei.

Amendamentul 937
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consumatorii finali care până la ...(data 
intrării în vigoare a Directivei) aveau 
instalate deja contoare individuale pentru 
electricitate, gaze naturale, apă caldă 
menajeră, consumul individual de căldură 
și răcire se consideră că îndeplinesc 
cerințele aliniatului 1.

Or. ro


