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Amendamentul 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali sunt 
luate în considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață.

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
contoarele inteligente utilizate facilitează 
economiile de energie în locuințe și că 
obiectivele generale globale privind 
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață. Funcționalitățile minime ar trebui 
să permită comunicarea dintre 
componentele sistemelor de contorizare 
inteligentă și dispozitivele sau portalurile 
de acces din cadrul locuințelor sau al 
clădirilor, utilizate în furnizarea de 
servicii de economisire a energiei și de 
gestionare a cererii.

Or. en

Justificare

Instalarea contoarelor inteligente, astfel cum este prevăzută de Directivele 2009/72/CE și 
2009/73/CE, constituie un factor esențial pentru eficiența energetică în cadrul locuințelor. 
Raportul referitor la mandatul de standardizare M/441 pentru CEN/CENELEC a identificat 
mai multe funcționalități suplimentare, însă nu minime, ale contorizării inteligente în 
comparație cu contorizarea tradițională. Acestea includ furnizarea de servicii de eficiență 
energetică și de gestionare a cererii în cadrul locuințelor sau al clădirilor.

Amendamentul 939
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali sunt 
luate în considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață.

Atunci când și în cazul în care statele 
membre pun în aplicare introducerea 
generalizată a contorizării inteligente, în 
funcție de rezultatele pozitive ale unei 
evaluări economice a tuturor costurilor, 
beneficiilor și economiilor de energie pe 
termen lung, prevăzută de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali sunt 
luate în considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață. La instalarea 
contorului inteligent, clienții primesc 
informațiile și îndrumările 
corespunzătoare pentru a maximiza 
potențialele beneficii ale contorizării 
inteligente.

Or. en

Justificare

Pentru a gestiona costurile pentru consumatori, este rezonabilă concentrarea investițiilor 
asupra îmbunătățirii contorizării inteligente. Cu toate acestea, unul dintre principalele 
avantaje ale contorizării inteligente este o factură exactă. Prin urmare, faptul că nu toți 
consumatorii o primesc imediat după instalarea sistemului este inacceptabil. În plus, unul 
dintre principalele avantaje ale contorizării inteligente pentru consumatori este facturarea 
exactă. Facturile neașteptat de mari, retroactive (o consecință a inexactității sistemelor de 
înregistrare ale furnizorilor) prezintă riscul de a îndatora consumatorii și de a le provoca 
griji și greutăți inutile.

Amendamentul 940
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali sunt 
luate în considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață.

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente, ținând cont de opțiunea 
politică a statelor membre în domeniul 
sistemelor de contorizare inteligentă pe 
baza evaluării costuri-beneficii prevăzute 
la anexa 1 punctul 2 din 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali, 
precum și chestiunile legate de 
confidențialitatea și securitatea datelor, 
sunt luate în considerare pe deplin în 
momentul stabilirii funcționalităților 
minime de contorizare și a obligațiilor 
impuse participanților de pe piață.

Or. en

Amendamentul 941
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali sunt 
luate în considerare pe deplin în momentul 
stabilirii funcționalităților minime de 
contorizare și a obligațiilor impuse 
participanților de pe piață.

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente pe baza unei analize pozitive 
costuri-beneficii prevăzute de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE 
privind piața de energie electrică și de 
gaze, acestea trebuie să se asigure că 
obiectivele privind eficiența energetică și 
beneficiile pentru consumatorii finali,
precum și securitatea și siguranța datelor 
și chestiunile legate de confidențialitate,
sunt luate în considerare pe deplin în 
momentul stabilirii funcționalităților 
minime de contorizare și a obligațiilor 
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impuse participanților de pe piață.

Or. en

Amendamentul 942
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să se asigure că obiectivele privind 
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață.

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să se asigure că obiectivele privind 
eficiența energetică, protecția datelor cu 
caracter personal și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 
considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață.

Or. ro

Amendamentul 943
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să se asigure că obiectivele privind
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali sunt luate în 

Atunci când statele membre pun în aplicare 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente prevăzută de Directivele 
2009/72/CE și 2009/73/CE privind piața de 
energie electrică și de gaze, acestea trebuie 
să își propună ca obiectivele privind
eficiența energetică și beneficiile pentru 
consumatorii finali să fie luate în 
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considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață.

considerare pe deplin în momentul stabilirii 
funcționalităților minime de contorizare și 
a obligațiilor impuse participanților de pe 
piață.

Or. de

Amendamentul 944
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii care au un consum de energie 
electrică în faza finală mai mare de 6 000 
kWh/an vor instala contoare inteligente 
până cel târziu la 1 ianuarie 2015.

Or. en

Amendamentul 945
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui să se pună accentul, de 
asemenea, pe stabilirea unor standarde 
comune la nivel european pentru 
contorizarea inteligentă.

Or. en

Amendamentul 946
Paul Rübig
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, 
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se pot asigura
că, la cererea consumatorilor finali, în 
funcție de perioada citirii, pe baza unei 
legislații clare în domeniul protecției 
datelor, a normelor generale de piață, a 
cadrului juridic și a legislației privind 
măsurarea stabilite de către statul 
membru, datele contoarelor privind 
producția sau consumul acestora sunt puse 
la dispoziția unei părți terțe care acționează 
în numele consumatorilor finali

Or. en

Justificare

Introducerea generalizată a contorizării inteligente ar trebui să se bazeze pe normele și 
condițiile stabilite de către al treilea pachet legislativ privind energia (2009/72 și 2009/73 
CE). Cerințele tehnice minimale, aspectele privind protecția datelor, analiza costuri-beneficii 
etc. au o foarte mare importanță. Introducerea generalizată a contorizării inteligente poate fi 
inițiată numai dacă au fost clarificate chestiunile juridice și tehnice (a se consulta mandatul 
european de standardizare M/441) și dacă analiza costuri-beneficii este în mod clar pozitivă.

Amendamentul 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acesta sau 
acestea contorizează energia electrică 
produsă pe teritoriul consumatorului final 
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către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

și exportată către rețea. Statele membre se 
asigură că, la cererea consumatorilor finali, 
datele contoarelor privind producția sau 
consumul în timp real al acestora sunt puse 
imediat la dispoziția lor sau a unei părți 
terțe care acționează în numele 
consumatorilor finali, fără costuri 
suplimentare și într-un format ușor de 
înțeles. Datele sunt prelucrate în condiții 
de siguranță și viața privată a 
consumatorilor este protejată în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
legislației UE privind protecția datelor și a 
vieții private.

Or. en

Amendamentul 948
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că,
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că
datele contoarelor privind producția sau 
consumul în timp real al consumatorilor 
finali sunt puse la dispoziția acestora. În 
cazul în care consumatorii depun o cerere 
ca datele să fie puse la dispoziția lor sau a
unei părți terțe care acționează în numele 
consumatorilor finali, acestea sunt 
furnizate fără niciun cost suplimentar 
într-un format pe care îl pot folosi pentru 
a compara oferte în condiții identice.

Or. en
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Justificare

Pentru a gestiona costurile pentru consumatori, este rezonabilă concentrarea investițiilor 
asupra îmbunătățirii contorizării inteligente. Cu toate acestea, unul dintre principalele 
avantaje ale contorizării inteligente este factura exactă. Prin urmare, faptul că nu toți 
consumatorii o primesc imediat după instalarea sistemului este inacceptabil. În plus, unul 
dintre principalele avantaje pe care contorizarea inteligentă îl prezintă pentru consumatori 
este facturarea corectă. Facturile neașteptat de mari, retroactive (o consecință a inexactității 
sistemelor de înregistrare ale furnizorilor) prezintă riscul de a îndatora consumatorii și de a 
le provoca griji și greutăți inutile.

Amendamentul 949
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali. Operatorii 
contoarelor se asigură că datele 
consumatorilor sunt folosite în siguranță 
și că nu se încalcă dispozițiile cu privire la 
protecția datelor.

Or. de

Justificare

Informațiile trebuie să fie clare și inteligibile cu privire la consum și costuri și trebuie să 
contribuie la sprijinirea eficienței energetice din gospodăriile private. În plus, în timpul 
utilizării acestor date, trebuie asigurată protecția datelor consumatorilor.

Amendamentul 950
Gaston Franco
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
reale sunt puse la dispoziția unei părți terțe 
care acționează în numele consumatorilor
finali, fără costuri suplimentare și într-un 
format care le permite clienților să 
înțeleagă mai bine consumul lor de 
energie.

Or. fr

Justificare

Nu a fost demonstrat faptul că informarea în timp real a clienților cu privire la consumul lor 
are un impact semnificativ pentru a sprijini în mod durabil acțiunile de eficiență energetică. 
Cu toate acestea, este cert că difuzarea continuă și pe scară largă de informații pentru toți 
clienții ar presupune costuri semnificative pentru aceștia. Cu toate acestea, serviciul de 
informare în timp real ar trebui să fie accesibil pentru clienții care solicită acest lucru, la un 
cost rezonabil.

Amendamentul 951
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
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cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali, fără costuri 
suplimentare și într-un format pe care îl 
pot utiliza pentru a compara ofertele 
speciale într-un mod echitabil si ținându-
se cont de legislația privind protecția 
datelor cu caracter personal.

Or. ro

Amendamentul 952
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că,
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau
consumul în timp real al acestora sunt puse 
la dispoziția unei părți terțe care acționează 
în numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că
datele contoarelor privind producția lor în 
timp real sunt puse la dispoziția 
consumatorilor finali. La cererea 
consumatorilor finali, datele contoarelor 
privind producția și consumul în timp real 
al acestora trebuie să fie puse la dispoziția 
unei părți terțe care acționează în numele 
lor, fără costuri suplimentare.

Or. en

Amendamentul 953
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele exacte 
ale contoarelor privind producția sau 
consumul în timp real al acestora sunt puse 
la dispoziția unei părți terțe care acționează 
în numele consumatorilor finali într-un 
format ușor de înțeles pe care îl pot utiliza 
pentru a compara oferte în condiții 
identice.

Or. en

Amendamentul 954
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția unei părți terțe care acționează în 
numele consumatorilor finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, la 
cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau consumul 
în timp real al acestora sunt puse la 
dispoziția - unei părți terțe care acționează 
în numele consumatorilor finali, ținând 
seama de legislația privind protecția 
datelor și măsurarea.

Or. en
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Amendamentul 955
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, 
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau 
consumul în timp real al acestora sunt 
puse la dispoziția unei părți terțe care 
acționează în numele consumatorilor 
finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea.

Or. en

Amendamentul 956
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea. Statele membre se asigură că, 
la cererea consumatorilor finali, datele 
contoarelor privind producția sau 
consumul în timp real al acestora sunt 
puse la dispoziția unei părți terțe care 
acționează în numele consumatorilor 
finali.

În ceea ce privește energia electrică și la 
cererea consumatorului final, operatorii 
contoarelor se asigură că acestea 
contorizează energia electrică produsă pe 
teritoriul consumatorului final și exportată 
către rețea.

Or. en
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Amendamentul 957
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică 
nu este fiabilă din punct de vedere tehnic, 
se utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

eliminat

Or. en

Amendamentul 958
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau de un alt tip rețea de 
încălzire centrală, se instalează un contor 
de energie termică la intrarea în clădire. În 



PE475.955v01-00 16/109 AM\883623RO.doc

RO

apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

ceea ce privește clădirile cu mai multe 
unități locative, comerciale sau de servicii, 
se instalează, de asemenea, contoare 
individuale de energie termică ce măsoară 
consumul de căldură, răcire sau apă caldă 
pentru fiecare unitate. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic sau 
economic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator sau în fiecare încăpere în parte.

Or. de

Justificare

Modificarea servește la evitarea neînțelegerilor și la crearea unui echilibru între toate 
tehnologiile de încălzire existente. Trebuie să se aplice aceleași reguli pentru întregul sector 
de încălzire și răcire. Reglementarea trebuie să cuprindă nu doar apartamente, ci și sectorul 
serviciilor. Ar trebui permise diferite tipuri de repartitoare individuale de costuri.

Amendamentul 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau prin încălzire centrală sau 
din surse termice individuale, se instalează 
un contor de energie termică la intrarea în 
clădire sau, respectiv, la ieșirea din boiler. 
În ceea ce privește clădirile cu mai multe 
unități, se instalează, de asemenea, aparate 
de contorizare care măsoară consumul
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare unitate. În cazul în care utilizarea 
de contoare care măsoară consumul 
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utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

individual de energie termică nu este 
fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică.

Or. en

Amendamentul 960
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau prin încălzire centrală, se 
instalează un contor de energie termică la 
intrarea în clădire sau, respectiv, la ieșirea 
din boiler. În ceea ce privește clădirile cu 
mai multe unități, se instalează, de 
asemenea, aparate de contorizare care 
măsoară consumul individual de căldură 
sau răcire pentru fiecare unitate. În cazul 
în care utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic sau 
economic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică.

Or. en

Amendamentul 961
Miloslav Ransdorf
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau prin încălzire centrală, se 
instalează un contor de energie termică la 
intrarea în clădire sau, respectiv, la ieșirea 
din boiler. În ceea ce privește clădirile cu 
mai multe unități, se instalează, de 
asemenea, aparate de contorizare care 
măsoară consumul de căldură sau răcire 
pentru fiecare unitate. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic sau 
economic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică.

Or. en

Amendamentul 962
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se poate instala un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se pot instala, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament pe baza unei analize pozitive 
costuri-beneficii. În cazul în care utilizarea 
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de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

de contoare care măsoară consumul 
individual de energie termică nu este 
fiabilă din punct de vedere tehnic și 
economic, se pot utiliza repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică.

Or. en

Justificare

Sistemele eficiente de încălzire și răcire centralizată sunt evaluate prin economiile de energie 
primară realizate.

Amendamentul 963
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se poate instala un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se pot instala, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic sau în cazul în care 
costurile depășesc beneficiile, se utilizează 
repartitoare individuale de costuri pentru 
energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator, atunci când 
acest lucru este realizabil din punct de 
vedere tehnic.

Or. en
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Amendamentul 964
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, ar trebui să se instaleze, de 
asemenea, contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament, numai în cazul unei 
analize pozitive costuri-beneficii. În cazul 
în care utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic sau 
economic, ar trebui să se utilizeze
repartitoare individuale de costuri pentru 
energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator, la cererea 
clienților finali.

Or. en

Amendamentul 965
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
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energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament, în urma unei analize pozitive 
cost-beneficii. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic sau economic, se pot 
utiliza repartitoare individuale de costuri 
pentru energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator.

Or. ro

Amendamentul 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament, dacă îmbunătățesc eficiența 
energetică a gospodăriilor. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
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radiator.

Or. fi

Amendamentul 967
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic sau economic, pot fi 
utilizate repartitoare individuale de costuri 
pentru energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator.

Or. de

Amendamentul 968
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
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aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, poate fi instalat un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, pot fi instalate, de asemenea,
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, pot fi utilizate
repartitoare individuale de costuri pentru 
energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator.

Or. de

Amendamentul 969
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică 
nu este fiabilă din punct de vedere tehnic, 
se utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau de o încălzire centralizată, 
se instalează un contor de energie termică 
la intrarea în clădire sau respectiv la 
ieșirea din boiler.
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radiator.

Or. de

Justificare

Din motive legate de subsidiaritate,  statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a lua 
propriile decizii în astfel de cazuri. Numeroși zgârie-nori din noile state membre sunt, de 
exemplu, încă dotați cu sisteme de încălzire care dispun de o singură conductă. Reconstrucția 
tuturor sistemelor de încălzire ar costa, doar în Lituania, în jur de 1 miliard de euro. Așadar, 
este nevoie în continuare de flexibilitate.

Amendamentul 970
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică 
nu este fiabilă din punct de vedere tehnic, 
se utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată sau este dotată cu încălzire 
centrală, se instalează un contor de energie 
termică la intrarea în clădire.

Or. en

Amendamentul 971
András Gyürk
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se promovează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic sau comercial, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

Or. en

Amendamentul 972
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru
fiecare apartament. În cazul în care 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor pentru 
consumul de energie termică, care măsoară 
consumul de căldură sau răcire pentru
clădire.
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utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică 
nu este fiabilă din punct de vedere tehnic, 
se utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

Or. fi

Justificare

Măsurarea energiei termice pentru fiecare apartament este o soluție neprofitabilă din punct 
de vedere al relației cost-beneficiu și destul de costisitoare pentru clădirile cu sisteme comune 
de încălzire, cum ar fi blocurile.

Amendamentul 973
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament, acolo unde acest lucru poate 
fi realizat. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se pot utiliza repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

Or. en
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Amendamentul 974
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic, se utilizează repartitoare 
individuale de costuri pentru energia 
termică, în conformitate cu specificațiile de 
la anexa VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
contoare care măsoară consumul individual 
de căldură sau răcire pentru fiecare 
apartament. În cazul în care utilizarea de 
contoare care măsoară consumul individual 
de energie termică nu este fiabilă din punct 
de vedere tehnic și economic, se utilizează 
repartitoare individuale de costuri pentru 
energia termică, în conformitate cu 
specificațiile de la anexa VI punctul 1.2, 
pentru măsurarea consumului de energie 
termică al fiecărui radiator.

Or. en

Amendamentul 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 

În ceea ce privește serviciile de încălzire și 
răcire, în cazul în care o clădire este 
aprovizionată de o rețea de încălzire 
centralizată, se instalează un contor de 
energie termică la intrarea în clădire. În 
ceea ce privește clădirile cu mai multe 
apartamente, se instalează, de asemenea, 
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contoare care măsoară consumul 
individual de căldură sau răcire pentru 
fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

aparate de contorizare care măsoară 
consumul individual de căldură sau răcire 
pentru fiecare apartament. În cazul în care 
utilizarea de contoare care măsoară 
consumul individual de energie termică nu 
este fiabilă din punct de vedere tehnic, se 
utilizează repartitoare individuale de 
costuri pentru energia termică, în 
conformitate cu specificațiile de la anexa 
VI punctul 1.2, pentru măsurarea 
consumului de energie termică al fiecărui 
radiator.

Or. en

Amendamentul 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea specifică a contoarelor 
individuale pentru consumul 
gospodăriilor poate fi supusă unei analize 
costuri-beneficii mai extinse, pe termen 
lung, care să ia în considerare atât 
costurile și beneficiile pentru piață, cât și 
cele pentru consumatori. Această 
evaluare ar trebui să decidă care formă de 
contorizare este cea mai rentabilă, date 
fiind specificațiile de la anexa VI punctul 
1.2, și intervalul de timp fezabil pentru 
punerea în aplicare. De asemenea, 
această evaluare costuri-beneficii ar 
trebui să se desfășoare în decurs de 
maximum un an de la termenul-limită 
pentru transpunerea directivei în 
legislația națională.

Or. en
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Amendamentul 977
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire 
sau răcire centralizată. Normele 
respective includ orientări privind factorii 
de corecție pentru a reflecta 
caracteristicile clădirilor, cum ar fi 
transferurile de energie termică între 
apartamente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 978
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire 
sau răcire centralizată. Normele 
respective includ orientări privind factorii 
de corecție pentru a reflecta 
caracteristicile clădirilor, cum ar fi 
transferurile de energie termică între 
apartamente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 979
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire 
sau răcire centralizată. Normele 
respective includ orientări privind factorii 
de corecție pentru a reflecta 
caracteristicile clădirilor, cum ar fi 
transferurile de energie termică între 
apartamente.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 980
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor și facturarea pentru 
consumul de energie termică sau răcire și
pentru consumul de apă caldă în clădirile 
cu mai multe apartamente aprovizionate cu 
încălzire sau răcire centralizată și/sau apă 
caldă. Normele respective pot include
orientări privind factorii de corecție pentru 
a reflecta caracteristicile clădirilor, cum ar 
fi transferurile de energie termică între 
apartamente.

Or. de

Justificare

Diferențele mari dintre statele membre presupun mai multă flexibilitate.
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Amendamentul 981
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor și facturarea pentru 
consumul de energie termică, de energie 
pentru răcire sau de apă caldă în clădirile 
cu mai multe apartamente aprovizionate 
printr-o instalație centrală de încălzire,
răcire sau alimentare cu apă caldă. 
Normele respective includ orientări privind 
factorii de corecție pentru a reflecta 
caracteristicile clădirilor, cum ar fi 
transferurile de energie termică între 
apartamente.

Or. fr

Amendamentul 982
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
unități locative, comerciale și de servicii
aprovizionate cu încălzire sau răcire 
centralizată. Normele respective includ 
orientări privind factorii de corecție pentru 
a reflecta caracteristicile clădirilor, cum ar 
fi transferurile de energie termică între 
apartamente.

Or. de
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Justificare

Reglementările trebuie să cuprindă nu numai apartamente, ci și sectorul serviciilor.

Amendamentul 983
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre pot introduce norme
corespunzătoare privind alocarea 
costurilor pentru consumul de energie 
termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Or. de

Amendamentul 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de corecție 
pentru a reflecta caracteristicile clădirilor, 
cum ar fi transferurile de energie termică 
între apartamente.

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe
unități aprovizionate cu încălzire sau răcire 
centralizată. Normele respective includ 
orientări privind factorii de corecție pentru 
a reflecta caracteristicile clădirilor, cum ar 
fi transferurile de energie termică între 
unități.

Or. en
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Amendamentul 985
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată. Normele respective 
includ orientări privind factorii de 
corecție pentru a reflecta caracteristicile 
clădirilor, cum ar fi transferurile de 
energie termică între apartamente.

Statele membre introduc norme privind 
alocarea costurilor pentru consumul de 
energie termică în clădirile cu mai multe 
apartamente aprovizionate cu încălzire sau 
răcire centralizată.

Or. en

Amendamentul 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 987
Paul Rübig
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Introducerea generalizată a 
contorizării inteligente se poate efectua pe 
baza unei analize pozitive costuri-
beneficii și a unei legislații clare privind 
protecția datelor, precum și pe baza 
standardelor stabilite la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

În prezent, UE și organele sale lucrează la standarde pentru a evita instituirea unui 
„monopol al contorizării inteligente”. Orice inițiativă de introducere înainte de stabilirea 
clară și transparentă a acestor standarde nu are sens.

Amendamentul 988
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1.
Împreună cu factura sunt puse la 
dispoziție informații adecvate pentru a 
oferi consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 

Statele membre se asigură, în conformitate 
cu planurile naționale pentru 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente ca urmare a cerințelor 
prevăzute de Directivele 2009/72/CE și 
2009/73/CE, că informațiile privind 
consumul real și costurile sunt oferite în 
mod regulat, în cazul tuturor sectoarelor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei. Odată cu 
factura sunt puse la dispoziție informații 
adecvate pentru a oferi consumatorilor 
finali o perspectivă cuprinzătoare asupra 
costurilor actuale ale energiei, în 
conformitate cu anexa VI punctul 2.2.
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energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Frecvența, precum și forma și conținutul 
informațiilor trebuie să fie convenite între 
furnizor și client.

Or. en

Justificare

Cerințele prevăzute la articolul 8 propus și în anexa VI corespund specificațiilor referitoare 
la contorizarea inteligentă și sunt puse în aplicare în cadrul cerințelor prevăzute de 
Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE care oferă un calendar stabil și realist. În plus, 
informarea clientului privind suma datorată pentru fiecare interval de timp nu ar trebui să 
împiedice repartizarea plăților în conformitate cu ritmul preferat de către client.

Amendamentul 989
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la 
dispoziție informații adecvate pentru a 
oferi consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE (analiza costuri-
beneficii prevăzută la anexa 1 punctul 2 
din directive și procesele de standardizare 
CEN/TC 294 pentru gaze naturale și 
CLC/TC 205 pentru energie electrică 
conduse de Comisia Europeană) cu 
privire la informații, statele membre pot 
solicita ca, în măsura în care este posibil 
din punct de vedere tehnic, rezonabil din 
punct de vedere financiar și proporțional 
în ceea ce privește informațiile privind 
potențialele economii de energie, 
informațiile pentru consumatori să fie 
exacte și să aibă la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Odată cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate de către biroul de 
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informare a consumatorilor pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. en

Justificare

Introducerea unor sisteme de contorizare inteligentă a gazelor naturale de care depind 
frecvențele propuse de facturare poate fi supusă unei evaluări economice a costurilor și 
beneficiilor. Formularea propunerii implică faptul că contorizarea inteligentă a gazelor 
naturale este o obligație generală, nefăcând obiectul unei evaluări economice. Ar trebui să fie 
evitată supraîncărcarea cu informații a facturilor. Este recomandabil să se facă o 
diferențiere între facturare și informarea consumatorilor cu privire la consum.

Amendamentul 990
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, astfel 
cum se specifică în și în acord cu 
planurile naționale instituite pentru 
introducerea generalizată a contorizării 
inteligente în conformitate cu cerințele 
juridice ale Directivei 2009/72/CE, că cel 
puțin de două ori pe lună facturarea este 
exactă și că aceasta are la bază consumul 
real în cazul tuturor sectoarelor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei, precum 
că, la cererea clientului, este pusă la 
dispoziția acestuia, acolo unde 
echipamentul de contorizare tehnică 
permite acest lucru. Împreună cu factura 
sunt puse la dispoziție informații adecvate 
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pentru a oferi consumatorilor finali o 
perspectivă cuprinzătoare asupra costurilor 
actuale ale energiei, în conformitate cu 
anexa VI punctul 2.2. Frecvența și forma 
informațiilor disponibile pentru client vor 
face obiectul unui acord între client și 
furnizor.

Or. en

Justificare

Utilizarea contoarelor de energie termică ar trebui să ia în considerare fezabilitatea tehnică 
și economică, având în vedere, în special, costurile și beneficiile pe termen lung. Dispozițiile 
menționate îndeosebi cu privire la problema facturării ar trebui să lase spațiu pentru 
metodele (inclusiv facturare prin debit direct) și frecvențele diferite de facturare în funcție de 
nevoile clienților, întrebuințare și preferințele specifice.

Amendamentul 991
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, în măsura 
posibilităților și luând în considerare 
fezabilitatea economică, până la 1 ianuarie 
2015, că informațiile despre consum puse 
la dispoziție sunt exacte și că acestea au la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu aceste date sunt puse la 
dispoziție informații adecvate pentru a 
oferi consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 



PE475.955v01-00 38/109 AM\883623RO.doc

RO

punctul 2.2.

Or. de

Justificare

Factura lunară (facturarea) poate cauza, mai ales în cazul costurilor de încălzire, probleme 
sociale și constrângeri financiare pentru locatari/utilizatori, deoarece costurile nu trebuie 
achitate de-a lungul anului în mod regulat, ci cu precădere în lunile de iarnă, în care 
costurile de încălzire sunt deosebit de mari. Prin urmare, este necesară clarificarea urgentă a 
„facturării”.

Amendamentul 992
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, prin 
contorizarea inteligentă sau autocitire, în 
conformitate cu planurile naționale 
pentru introducerea generalizată a 
contorizării inteligente ca urmare a 
cerințelor Directivei 2009/72/CE, că 
facturarea este exactă și că aceasta oferă 
informații cu privire la consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. en
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Amendamentul 993
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 
1 ianuarie 2015, că facturarea este exactă 
și că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură că, în 
conformitate cu planurile naționale de 
implementare a contoarelor inteligente în 
conformitate cu Directiva 2009/72/CE, 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. fr

Amendamentul 994
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
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ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

ianuarie 2015, că facturarea, precum și
alocarea costurilor în clădirile cu mai 
multe apartamente sunt exacte și că 
acestea au la bază consumul real sau 
estimat, după cum s-a convenit cu 
clientul, în cazul tuturor sectoarelor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei, în 
conformitate cu frecvența minimă stabilită 
în anexa VI punctul 2.1: Împreună cu 
factura sau altă metodă adecvată, sunt 
puse la dispoziție informații adecvate 
pentru a oferi consumatorilor finali o 
perspectivă cuprinzătoare asupra costurilor 
actuale ale energiei, în conformitate cu 
anexa VI punctul 2.2.

Or. de

Amendamentul 995
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
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punctul 2.2. punctul 2.2. În plus, o factură trebuie în 
să indice întotdeauna media lunară a 
consumului anual estimat.

Or. de

Amendamentul 996
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015 sau în momentul instalării 
contorului inteligent, că situațiile 
financiare sunt exacte și că acestea au la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu extrasul sunt puse la 
dispoziție informații adecvate pentru a 
oferi consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. en

Justificare

Situațiile financiare furnizează informații consumatorului. Trebuie să se facă diferență între 
acestea și o factură de plată, întrucât consumatorii ar putea dori să își egalizeze plățile pe 
parcursul anului prin intermediul schemelor de debitare directă sau al celor de plată 
anticipată.
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Amendamentul 997
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până în 2020, că facturarea este 
exactă și că aceasta are la bază consumul 
real în cazul tuturor sectoarelor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei, în 
conformitate cu frecvența minimă stabilită 
în anexa VI punctul 2.1. Împreună cu 
factura sunt puse la dispoziție informații 
adecvate pentru a oferi consumatorilor 
finali o perspectivă cuprinzătoare asupra 
costurilor actuale ale energiei, în 
conformitate cu anexa VI punctul 2.2 și cu 
dispozițiile relevante din 
Directiva 2009/72/CE în ceea ce privește 
energia electrică și cu cele din 
Directiva 2009/73/CE în ceea ce privește 
gazele naturale.

Or. en

Amendamentul 998
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
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mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, costurilor de distribuție și 
costurilor obligațiilor de serviciu public,
în conformitate cu anexa VI punctul 2.2.

Or. en

Amendamentul 999
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1:
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2, atât timp cât sunt disponibile 
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soluții tehnice adecvate.

Or. de

Amendamentul 1000
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 
1 ianuarie 2015, că facturarea este exactă 
și că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii 
de energie, operatorii de sisteme de 
distribuție și societățile de vânzare cu 
amănuntul a energiei, în conformitate cu 
frecvența minimă stabilită în anexa VI 
punctul 2.1: Împreună cu factura sunt 
puse la dispoziție informații adecvate 
pentru a oferi consumatorilor finali o 
perspectivă cuprinzătoare asupra costurilor 
actuale ale energiei, în conformitate cu 
anexa VI punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, că informațiile privind 
facturarea au la bază consumul real. 
Împreună cu informațiile privind 
facturarea sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. de

Amendamentul 1001
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
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facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

facturare, statele membre se asigură, la 
instalarea contoarelor inteligente, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. en

Amendamentul 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că informațiile de facturare au la bază 
consumul real în cazul tuturor sectoarelor 
reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
distribuitorii de energie, operatorii de 
sisteme de distribuție și societățile de 
vânzare cu amănuntul a energiei, în 
conformitate cu frecvența minimă stabilită 
în anexa VI punctul 2.1. Împreună cu 
factura sunt puse la dispoziție informații 
adecvate pentru a oferi consumatorilor 
finali o perspectivă cuprinzătoare asupra 
costurilor actuale ale energiei, în 
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energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

conformitate cu anexa VI punctul 2.2 și cu 
dispozițiile relevante din
Directiva 2009/72/CE în ceea ce privește 
energia electrică și cu cele din 
Directiva 2009/73/CE în ceea ce privește 
gazele naturale.

Or. en

Justificare

Consumatorii ar trebui să beneficieze de informații corecte și transparente privind consumul 
lor real, dar nu ar trebui neapărat să fie obligați să își plătească facturile pe baza 
consumului real. Mai mult, dispoziția ar trebui să fie aliniată cu cerințele celui de-al treilea 
pachet legislativ pentru punerea în aplicare a sistemelor de contorizare inteligentă.

Amendamentul 1003
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și 
Directiva 2009/73/CE cu privire la 
facturare, statele membre se asigură, cel 
mai târziu până la 1 ianuarie 2015, că 
facturarea este exactă și că aceasta are la 
bază consumul real în cazul tuturor 
sectoarelor cu o analiză pozitivă costuri-
beneficii și pe baza unor studii de 
fezabilitate, reglementate de prezenta 
directivă, inclusiv distribuitorii de energie, 
operatorii de sisteme de distribuție și 
societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1. 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.
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Or. en

Amendamentul 1004
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
informații adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

În afara obligațiilor care rezultă din 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
2009/73/CE cu privire la facturare, statele 
membre se asigură, cel mai târziu până la 1 
ianuarie 2015, că facturarea este exactă și 
că aceasta are la bază consumul real în 
cazul tuturor sectoarelor reglementate de 
prezenta directivă, inclusiv distribuitorii de 
energie, operatorii de sisteme de distribuție 
și societățile de vânzare cu amănuntul a 
energiei, în conformitate cu frecvența 
minimă stabilită în anexa VI punctul 2.1: 
Împreună cu factura sunt puse la dispoziție 
toate informațiile adecvate pentru a oferi 
consumatorilor finali o perspectivă 
cuprinzătoare asupra costurilor actuale ale 
energiei, în conformitate cu anexa VI 
punctul 2.2.

Or. ro

Amendamentul 1005
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie fără
costuri suplimentare și că aceștia pot 
accesa cu ușurință informațiile 
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detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, în cazul în 
care această procedură este viabilă din 
punct de vedere economic, astfel cum se 
prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Or. ro

Amendamentul 1006
Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că, în 
cazul instalării unor contoare inteligente,
aceștia au posibilitatea de a accesa cu 
ușurință informațiile suplimentare care 
permit autoverificarea detaliată a 
consumului anterior, astfel cum se prevede 
la punctul 1.1 din anexa VI.

Or. en

Amendamentul 1007
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură 
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior.
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Or. en

Amendamentul 1008
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie o factură
electronică, fie o factură pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Statele membre se asigură că consumatorii 
finali pot alege să primească fie situații 
financiare și facturi electronice, fie 
situații financiare și facturi pe hârtie și că 
aceștia pot accesa cu ușurință informațiile 
suplimentare care permit autoverificarea 
detaliată a consumului anterior, astfel cum 
se prevede la punctul 1.1 din anexa VI.

Or. en

Justificare

Situațiile financiare furnizează informații consumatorului. Trebuie să se facă diferență între 
acestea și o factură de plată, întrucât consumatorii ar putea dori să își egalizeze plățile pe 
parcursul anului prin intermediul schemelor de debitare directă sau al celor de plată 
anticipată.

Amendamentul 1009
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final.

La cererea consumatorului final, statele
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final în forma în care 
le primește clientul final. Dacă părțile 
contractante se abat de la această 
convenție, trebuie stabilite în prealabil
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reguli cu privire la partajarea 
cheltuielilor.

Or. de

Justificare

Orice modificare sporește povara administrativă și generează astfel costuri mai mari. Părțile 
contractante se pot abate de la aceasta atât timp cât se dorește acest lucru; dacă există 
îndoieli, clientul trebui să suporte costurile mai mari.

Amendamentul 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final.

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice sau a unei 
părți terțe numite de către consumatorul 
final.

Or. fr

Amendamentul 1011
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final.

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția clientului 
sau a unui furnizor de servicii energetice 
numit de către consumatorul final.
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Or. en

Amendamentul 1012
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
facturile la energie și consumul anterior al 
acestora să fie puse la dispoziția unui 
furnizor de servicii energetice numit de 
către consumatorul final.

La cererea consumatorului final, statele 
membre solicită ca informațiile privind 
situațiile financiare pentru energie și 
consumul anterior al acestora să fie puse la 
dispoziția unui furnizor de servicii 
energetice numit de către consumatorul 
final.

Or. en

Justificare

Situațiile financiare furnizează informații consumatorului. Trebuie să se facă diferență între 
acestea și o factură de plată, întrucât consumatorii ar putea dori să își egalizeze plățile pe 
parcursul anului prin intermediul schemelor de debitare directă sau al celor de plată 
anticipată.

Amendamentul 1013
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită ca informațiile și 
estimările pentru tarifele la energie să le 
fie furnizate consumatorilor la cerere, în 
timp util și într-un format ușor de înțeles 
care să le permită acestora să compare 
ofertele în condiții identice, permițându-le 
să schimbe furnizorul domestic de energie 
într-un mod rentabil.
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Amendamentul 1014
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acolo unde este cazul, statele membre ar 
trebui să încurajeze structurile tarifare 
care stimulează consumatorii să 
economisească unități marginale 
suplimentare de consum de energie.

Or. en

Amendamentul 1015
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Facturarea și informațiile referitoare 
la modalitățile de facturare privind 
contorizarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali prin intermediul a cel puțin două 
tipuri de sisteme de furnizare a unui 
feedback direct consumatorilor, dintre 
care unul trebuie să fie afișarea unor 
informații pe un ecran montat în locuință,
și sunt gratuite.

Or. en

Justificare

Consiliul Autorităților de reglementare din domeniul energetic (CEER) recomandă ca 
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informațiile să le fie furnizate consumatorilor finali prin intermediul a cel puțin două canale 
de comunicare la alegere. Analizele proiectelor-pilot de contorizare inteligentă și studiile 
privind sporirea eficienței energetice și facilitarea răspunsului la cerere au demonstrat că 
afișarea unor informații pe un ecran montat în locuință obține cele mai bune rezultate în 
conservarea energiei.

Amendamentul 1016
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile furnizate electronic 
privind contorizarea și facturarea
consumului individual de energie, precum 
și celelalte informații menționate la 
alineatele (1), (2), (3) și în anexa VI sunt 
furnizate consumatorilor finali. Acest lucru 
nu se aplică pentru facturarea pe hârtie 
ca atare.

Or. en

Justificare

Informațiile ar trebui să fie furnizate într-un mod rentabil. Prin urmare, dispoziția ar trebui 
să se aplice doar în cazul informațiilor furnizate în format electronic pentru a reduce 
costurile administrative.

Amendamentul 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali.
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Amendamentul 1018
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt 
furnizate consumatorilor finali într-un mod 
transparent și rentabil.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să facă o diferență mai clară între cerințele minime obligatorii pentru 
informațiile referitoare la contorizare/facturare, puse la dispoziția tuturor clienților, și 
informațiile mai complicate înglobate în oferte competitive care nu pot fi propuse în mod 
gratuit.

Amendamentul 1019
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt 
furnizate consumatorilor finali într-un mod 
rentabil și transparent.

Or. en
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Amendamentul 1020
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) sunt
furnizate consumatorilor finali la un preț
minim.

Or. en

Amendamentul 1021
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2), (3) și în 
anexa VI sunt furnizate consumatorilor 
finali în mod gratuit.

(3) Informațiile privind contorizarea și 
facturarea consumului individual de 
energie, precum și celelalte informații 
menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt
furnizate consumatorilor finali.

Or. de

Justificare

Anexa VI este prea detaliată. Punerea la dispoziția clientului final a tuturor datelor provoacă 
mai degrabă frustrare și suprasolicitare. În cele din urmă, clientul final ar trebui să acceseze 
singur, prin intermediul unei interfețe, datele de care are nevoie pentru evaluarea consumului 
de energie. Există deja reglementări naționale privind partajarea cheltuielilor; Comisia nu a 
adus dovezi care să susțină necesitatea unei uniformizări.

Amendamentul 1022
Evžen Tošenovský
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol nu se aplică atunci 
când o analiză costuri-beneficii 
demonstrează că costurile instalării 
contoarelor individuale sunt mai mari 
decât beneficiile rezultate în urma
potențialelor economii ale consumatorilor 
finali.
În cazul în care evaluarea economică a 
introducerii generalizate a contorizării 
inteligente în conformitate cu 
Directiva 2009/72/CE are un rezultat 
favorabil punerii sale în aplicare, 
dispoziția referitoare la timp stabilită la 
alineatul (2) nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul articol nu se aplică atunci 
când o analiză costuri-beneficii 
demonstrează că costurile instalării 
contoarelor individuale sunt mai mari 
decât beneficiile rezultate în urma
potențialelor economii ale consumatorilor 
finali.
În cazul în care evaluarea economică a 
introducerii generalizate a contorizării 
inteligente în conformitate cu 
Directiva 2009/72/CE are un rezultat 
favorabil punerii sale în aplicare, 
dispoziția referitoare la timp stabilită la 
alineatul (2) nu se aplică.
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Or. en

Justificare

Societățile de distribuție sunt deja angajate în introducerea generalizată a contorizării 
inteligente în conformitate cu termenele definite de cea de-a treia Directivă privind energia 
electrică (Directiva 2009/72/CE), adică 80 % dintre clienții care au fost evaluați în mod 
pozitiv de o analiză costuri-beneficii trebuie să fie echipați cu contoare inteligente până în 
2020. Noua directivă nu ar trebui să pună în pericol planurile de investiții în curs de 
desfășurare. În același timp, societățile de distribuție nu ar trebui să fie obligate să adapteze 
soluții care nu sunt viabile din punct de vedere economic.

Amendamentul 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia Europeană și statele 
membre se angajează să definească 
direcții de cercetare pentru căutarea unor 
tehnici compatibile cu clădirile istorice și 
culturale, din toate punctele de vedere 
legate de energiile regenerabile și 
instalarea contoarelor inteligente și a 
altor tehnici de economisire sau producție 
ce vor trebui instalate în aceste clădiri, 
angajându-se, totodată, să disemineze 
rezultatele cercetărilor deja efectuate.

Or. es

Amendamentul 1025
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile prezentului articol sunt în 
concordanță cu calendarul și modalitățile 
de implementare a contoarelor inteligente 
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prevăzute în Directivele 2009/72/CE și 
2009/73/CE, iar contoarele instalate în 
conformitate cu aceste două directive 
permit facturarea exactă și pe baza 
consumului real.

Or. fr

Amendamentul 1026
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Costurile de achiziție, instalare și 
întreținere a contoarelor individuale 
pentru energie electrică, gaze naturale, 
servicii de încălzire sau răcire centralizată 
și apă caldă, instalate în baza prezentei 
directive, vor fi suportate de furnizorii de 
servicii energetice în baza unor contracte 
de performanță energetică.

Or. ro

Amendamentul 1027
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre solicită autorităților 
naționale de reglementare să evalueze 
anual accesibilitatea facturilor la energie 
și posibilitatea consumatorilor de a le 
utiliza. Constatările sunt puse la dispoziția
publicului.

Or. en
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Justificare

Consumatorii trebuie să fie în măsură să înțeleagă facturile proprii la energie în scopul de a-
și schimba consumul de energie. Prin urmare, ar trebui să se solicite ANR-urilor să analizeze 
capacitatea consumatorilor de a își înțelege facturile. Aceste informații fiind făcute publice, 
consumatorii vor avea posibilitatea de a selecta societățile cu cele mai bune practici.

Amendamentul 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere caracteristicile 
speciale ale clădirilor istorice și culturale, 
ar fi necesară deschiderea unei linii de 
evaluare a consumurilor energetice 
diferite, care să țină cont de calitățile 
izolării arhitecturii istorice, de adaptarea 
sa la mediul înconjurător și de bunele 
practici aplicate în mod tradițional în 
cazul utilizării și funcționării acestor 
clădiri.

Or. es

Amendamentul 1029
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțare
1. Comisia și statele membre stabilesc 
facilități si mecanisme financiare care să 
includă:
(a) contribuții financiare și amenzi de la
neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la 
Articolul 6;
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(b) resurse alocate pentru eficiență 
energetică în cadrul financiar multianual, 
în special în cadrul Fondului de coeziune,
a fondurilor structurale și de dezvoltare 
rurală, precum și instrumente financiare 
europene dedicate, de asistență tehnică și 
de inginerie financiară;
(c) resurse alocate pentru eficiență 
energetică de la Banca Europeană de 
Investiții (BEI) și alte instituții financiare 
europene, în special Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) și Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei (CEB);
(d) resurse naționale, inclusiv de la bănci 
publice și de la alte instituții financiare 
naționale;
(e) 10% din alocările totale din Fondul 
european de dezvoltare regională pot fi 
utilizate pentru a susține masurile privind 
eficiența energetică implementate in baza 
prezentei directive;
(f) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficiența energetică;
(2) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în auditurile energetice realizate 
in baza prezentei directive trebuie 
susținute de stimulente financiare sau 
fiscale. Facilitățile de finanțare trebuie 
să:
(a) furnizeze instrumente financiare (de 
ex., garanții la împrumuturi pentru 
capitalul privat, garanții pentru 
contractarea de împrumuturi pentru a 
încuraja performanța energetică, 
subvenții, împrumuturi subvenționate și 
linii de creditare dedicate), care reduc atât 
riscurile percepute și efective a proiectelor 
de eficiență energetică;
(b) asigure resurse adecvate pentru a 
sprijini programe de formare și de 
certificare care îmbunătățesc 
și acreditează competențele pentru 
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eficiența energetică;
(3) Pentru punerea în aplicare a 
cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2), 
Comisia și statele membre aplică în 
special măsuri menite să susțină 
investițiile în domeniul îmbunătățirii 
eficienței energetice a persoanelor în 
situație de sărăcie energetică, inclusiv 
contractele de performanță energetică
(4) Statele membre pot utiliza o cota 
redusa de TVA, dar nu mai mica de 5 %, 
pentru serviciile si produsele achiziționate 
în baza prezentei directive;
(5)Comisia decide, după caz, direct sau 
prin intermediul instituțiilor financiare 
europene, să sprijine statele membre, la 
cerere, în crearea unor facilități de 
finanțare și scheme de suport tehnic cu 
scopul de a crește eficiența energetică în 
diferite sectoare, prin sprijinirea 
schimbului de bune practici între 
autoritățile naționale sau regionale sau 
organisme responsabile;

Or. ro

Amendamentul 1030
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 –
8 și iau măsurile necesare pentru a 
asigura aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare 

eliminat
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a prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt 
timp.

Or. en

Justificare

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Amendamentul 1031
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Sancționarea nu este permisă 
nici paușal, nici independent de culpă. 
Trebuie examinate în fiecare caz în parte 
eforturile depuse, de exemplu, de 
societățile de energie pentru atingerea 
obiectivelor și motivele pentru care 
acestea nu au fost atinse. Statele membre 
notifică dispozițiile menționate anterior 
Comisiei până la [12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive] și orice 
modificare ulterioară a acestora în cel mai 
scurt timp.
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Or. de

Amendamentul 1032
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Statele membre stabilesc, în măsura în 
care se decid pentru sistemele obligatorii,
norme privind sancțiunile aplicabile în caz 
de nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Or. de

Justificare

Atât timp cât statele membre se decid pentru instrumente alternative, și nu pentru cele 
propuse de Comisie, sancțiunile nu mai au nici un rost.

Amendamentul 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 

În cazul în care nu au ales să aplice 
abordări alternative convenite, statele 
membre stabilesc norme privind
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
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aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

adoptate în conformitate cu articolele 6–8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. Aceste 
sancțiuni pot lua forma unor cerințe de 
contractare a unor certificate 
suplimentare ETS pe piața deschisă.
Statele membre notifică dispozițiile 
menționate anterior Comisiei până la [12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și orice modificare ulterioară a 
acestora în cel mai scurt timp.

Or. en

Amendamentul 1034
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente și proporționale. Statele membre 
notifică dispozițiile menționate anterior 
Comisiei până la [12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive] și orice 
modificare ulterioară a acestora în cel mai 
scurt timp.

Or. en

Amendamentul 1035
Ioan Enciu

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

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică 
dispozițiile menționate anterior Comisiei 
până la [12 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] și orice modificare 
ulterioară a acestora în cel mai scurt timp.

Statele membre stabilesc norme privind 
sancțiunile aplicabile în caz de 
nerespectare a dispozițiilor naționale 
adoptate în conformitate cu articolele 6 – 8 
și iau măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea dispozițiilor respective. 
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
justificate, eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare. Statele membre 
notifică dispozițiile menționate anterior 
Comisiei până la [12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive] și orice 
modificare ulterioară a acestora în cel mai 
scurt timp.

Or. ro

Amendamentul 1036
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
stimulentele și finanțarea pentru a oferi 
stimulente societăților și rezidenților în 
vederea efectuării unor investiții în 
eficiența energetică.

Or. en

Justificare

Stimulentele sunt importante pentru a promova eficiența energetică în cadrul Uniunii 
Europene. Sancțiunile nu au utilitate pentru nimeni.

Amendamentul 1037
Vladimir Urutchev
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că sumele care 
rezultă din sancțiunile menționate mai sus 
sunt canalizate către sprijinul financiar 
pentru eficiența energetică, în temeiul 
dispozițiilor articolului 16a (nou).

Or. en

Amendamentul 1038
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire 
pentru dezvoltarea potențialului de 
punere în aplicare a cogenerării cu 
randament ridicat și a serviciilor eficiente 
de încălzire și răcire centralizată, care să 
conțină informațiile prevăzute în anexa 
VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de 
dezvoltare, inclusiv în cadrul planurilor 
urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1039
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire 
pentru dezvoltarea potențialului de 
punere în aplicare a cogenerării cu 
randament ridicat și a serviciilor eficiente 
de încălzire și răcire centralizată, care să 
conțină informațiile prevăzute în anexa 
VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de 
dezvoltare, inclusiv în cadrul planurilor 
urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină
informațiile prevăzute în anexa VII. 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată.
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Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Fiecare plan național identifică:
a) obiectivele naționale de dezvoltare a 
cogenerării pentru anul 2020 și 
obiectivele intermediare corespunzătoare;
b) promovarea încălzirii centralizate 
pentru care analiza costuri-beneficii a 
identificat un potențial de cogenerare;
c) informațiile prevăzute în anexa VII.

d) Planurile trebuie să se bazeze pe o 
analiză extinsă costuri-beneficii pentru 
fiecare dintre investițiile planificate, 
ținând cont de nivelul actual al necesității 
de căldură și de evaluarea diferitelor 
profiluri de consum (de exemplu, modele 
de consum industrial, rezidențial sau 
modele de consum terțiar). În plus, ar 
trebui să fie luate în considerare diferitele 
tipuri de cogenerare (microcogenerare, 
cea pentru consum propriu...) în funcție 
de specificul diferitelor modele de cerere 
națională și de consum.
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. en



AM\883623RO.doc 69/109 PE475.955v01-00

RO

Justificare

Nu este recomandabilă o abordare „universală” în promovarea CHP. Având în vedere 
numeroasele probleme tehnice legate de CHP, ar trebui să fie luate în considerare 
circumstanțele naționale. Ar trebui introduse cerințe pe baza unei analize cost-beneficiu 
efectuate la nivel de sistem în conformitate cu criterii și modalități clar stabilite. O astfel de 
analiză ar trebui să identifice zonele de dezvoltare a încălzirii/răcirii centralizate unde 
necesitatea de energie termică este suficientă pentru a justifica dezvoltarea rețelelor de 
încălzire/răcire.

Amendamentul 1041
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată.

Fiecare plan național identifică:
a) obiectivele naționale de dezvoltare a 
cogenerării pentru anul 2020 și 
obiectivele intermediare corespunzătoare;
b) promovarea încălzirii centralizate 
pentru care analiza costuri-beneficii a 
identificat un potențial de cogenerare;
c) informațiile prevăzute în anexa VII.
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d) Planurile trebuie să se bazeze pe o 
analiză extinsă costuri-beneficii pentru 
fiecare dintre investițiile planificate, 
ținând cont de nivelul actual al necesității 
de căldură și de evaluarea diferitelor 
profiluri de consum (de exemplu, modele 
de consum industrial, rezidențial sau 
modele de consum terțiar). În plus, ar 
trebui să fie luate în considerare diferitele 
tipuri de cogenerare (microcogenerare, 
cea pentru consum propriu...) în funcție 
de specificul diferitelor modele de cerere 
națională și de consum.
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendamentul 1042
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
analizează și comunică Comisiei o 
evaluare extinsă a potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat. Evaluările trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1043
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 

(1) Până la 1 ianuarie 2016, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII.
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în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

Or. de

Justificare

Statele membre au nevoie de timp și de personal pentru întocmirea unor astfel de planuri 
detaliate. Doi ani reprezintă în acest sens o perioadă de timp realistă. În continuare, este 
puțin probabil ca astfel de planuri să devină perimate în decursul a cinci sau zece ani, deci se 
poate renunța la o actualizare regulată, care este foarte complexă și, în consecință, 
costisitoare. Planurile obligatorii nu fac casă bună cu ideea de concurență.

Amendamentul 1044
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire 
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 31 decembrie 2015, statele 
membre efectuează și comunică Comisiei 
o evaluare extinsă a necesității de 
încălzire și răcire pentru dezvoltarea 
potențialului de punere în aplicare a 
cogenerării cu randament ridicat și a 
serviciilor eficiente de încălzire și răcire 
centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Dacă au efectuat 
deja o evaluare echivalentă, acestea 
trebuie să notifice Comisia. Evaluarea ar 
trebui să ia în considerare diferitele tipuri 
de cogenerare pe baza caracteristicilor 
specifice ale diferitelor modele naționale 
de cerere și de consum. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură că 
utilizarea eficientă a resurselor energetice 
și dezvoltarea sistemelor de încălzire și 
răcire eficiente din punct de vedere al 
resurselor sunt analizate în cadrul
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planificării locale și regionale a 
dezvoltării, inclusiv în cadrul planurilor 
urbane și rurale de amenajare a teritoriului, 
și în strategiile privind energia și în 
planificarea la nivel local și regional. Se 
ține cont de piețele locale/regionale de 
căldură.

Or. en

Amendamentul 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

(1) Până la 31 decembrie 2015, statele 
membre efectuează și comunică Comisiei 
o evaluare extinsă a cererii de cogenerare 
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. Dacă 
au efectuat deja o evaluare echivalentă, 
acestea trebuie să notifice Comisia. 
Evaluarea ar trebui să ia în considerare 
diferitele tipuri de cogenerare pe baza 
caracteristicilor specifice ale diferitelor 
modele naționale de cerere și de consum.
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură că utilizarea eficientă a 
resurselor energetice și dezvoltarea 
sistemelor de încălzire și răcire eficiente 
din punct de vedere al resurselor sunt 
analizate în cadrul planificării locale și 
regionale a dezvoltării, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și în strategiile privind energia 
și în planificarea la nivel local și regional.

Or. en
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Amendamentul 1046
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire 
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

(1) Până la 31 decembrie 2015, statele 
membre analizează și comunică Comisiei 
o evaluare a potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. Dacă 
au efectuat o evaluare echivalentă, 
acestea trebuie să notifice Comisia.
Evaluarea trebuie actualizată și notificată
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură că utilizarea eficientă a 
resurselor de energie și dezvoltarea unor 
sisteme de încălzire și răcire eficiente din 
punct de vedere al resurselor sunt 
analizate în cadrul tuturor strategiilor 
locale și regionale privind energia. Se ține 
cont de piețele locale/regionale de 
căldură.

Or. en

Amendamentul 1047
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire 
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 

(1) Până la 31 decembrie 2015, statele
membre analizează și comunică Comisiei 
o evaluare extinsă a potențialului de 
punere în aplicare a cogenerării cu 
randament ridicat și a serviciilor eficiente 
de încălzire și răcire centralizată, care să 
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și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

conțină informațiile prevăzute în anexa 
VII. Dacă au efectuat deja o evaluare 
echivalentă, acestea trebuie să notifice 
Comisia. Evaluarea trebuie actualizată și 
notificată Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură că utilizarea 
eficientă a resurselor energetice și 
dezvoltarea sistemelor de încălzire și răcire 
eficiente din punct de vedere al resurselor
sunt analizate în cadrul planificării locale 
și regionale a dezvoltării, inclusiv în cadrul 
planificării urbane și rurale a amenajării
teritoriului, și în strategiile privind energia 
și în planificarea la nivel local și regional.
Se ține cont de piețele locale/regionale de 
căldură.

Or. en

Amendamentul 1048
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre încurajează ca utilizarea eficientă 
a resurselor energetice și dezvoltarea 
sistemelor de încălzire și răcire eficiente 
din punct de vedere al resurselor să fie
analizate în cadrul planificării locale și 
regionale a dezvoltării, inclusiv în cadrul 
planificării urbane și rurale a amenajării 
teritoriului, și în strategiile privind energia 
și în planificarea la nivel local și regional.
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anexa VII. Se ține cont de piețele locale/regionale de 
căldură.

Or. en

Amendamentul 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Article 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul
național de încălzire și răcire pentru
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale 
și regionale de dezvoltare, inclusiv în 
cadrul planurilor urbane și rurale de 
amenajare a teritoriului, și că acestea 
îndeplinesc criteriile de proiectare din 
anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei harta
națională de încălzire și răcire pentru a 
putea identifica și dezvolta mai eficient 
potențialul de punere în aplicare a 
cogenerării și a serviciilor de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani.

Or. fi

Amendamentul 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre (1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 



AM\883623RO.doc 77/109 PE475.955v01-00

RO

elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat și a serviciilor eficiente de încălzire 
și răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

elaborează și comunică Comisiei o 
evaluare cuprinzătoare pentru dezvoltarea 
potențialului tehnologiilor de eficiență 
energetică, inclusiv cogenerarea cu 
randament ridicat, și a serviciilor eficiente 
de încălzire și răcire centralizată, care să 
conțină informațiile prevăzute în anexa 
VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea iau în considerare 
piețele energiei termice locale și 
regionale. Pentru realizarea evaluării 
menționate anterior în acest alineat, 
statele membre vor efectua analize 
costuri-beneficii pe teritoriul lor cu privire 
la fezabilitatea și relevanța tehnică și 
economică, astfel încât să pună în 
aplicare soluții eficace la costuri 
acceptabile.

Or. fr

Justificare

Este important să se permită statelor membre să efectueze în primul rând o evaluare generală 
a soluțiilor relevante pentru eficiența energetică, pe baza analizei costuri-beneficii, fără 
prejudecăți. Condițiile locale trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare.

Amendamentul 1051
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 



PE475.955v01-00 78/109 AM\883623RO.doc

RO

aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani și ar trebui să 
ia în considerare, printre altele, reducerile 
probabile ale sarcinii de încălzire și răcire 
care rezultă din capitolul II articolele 4-8, 
din punerea în aplicare a 
Directivei 2010/31/UE și din alte măsuri, 
precum și efectul pe care această scădere 
a consumului de energie îl va avea asupra 
viitoarelor necesități în materie de 
infrastructură. Statele membre se asigură, 
prin intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII. Planurile naționale de 
încălzire și răcire țin cont în totalitate de 
analiza potențialelor naționale de 
cogenerare cu randament ridicat realizată 
în conformitate cu Directiva 2004/8/CE.

Or. en

Justificare

Măsurile energetice care țin de ofertă trebuie să ia în considerare îmbunătățirile care țin de 
cerere pentru a evita alimentarea în exces și investițiile irecuperabile.

Amendamentul 1052
Sari Essayah

Propunere de directivă
Article 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
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dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII. Dacă 
potențialul de cogenerare de energie 
electrică și termică este aplicat extensiv în 
unul dintre statele membre și, prin 
urmare, eficiența din punct de vedere al 
costului pentru noile măsuri este clar mai 
scăzută decât în alte țări, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză o 
derogare de la dispozițiile articolului 10, 
dacă există motive întemeiate. 

Or. fi

Justification

În unele țări există mult mai multe centrale de cogenerare decât în alte țări. Construirea de 
noi centrale de cogenerare trebuie să fie profitabilă într-o economie liberă de piață, ceea ce 
este mult mai dificil în țările menționate decât în acele țări, în care o mare parte din 
potențialul de cogenerare de energie termică și electrică nu este utilizată.

Amendamentul 1053
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
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aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

aplicare a cogenerării cu randament ridicat, 
inclusiv a microcogenerării, și a 
serviciilor eficiente de încălzire și răcire 
centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII. Planurile naționale de 
încălzire și răcire pot conține o secțiune 
specifică privind microcogenerarea 
rezidențială, dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Amendamentul 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
pentru dezvoltarea potențialului de punere 
în aplicare a cogenerării cu randament 
ridicat, inclusiv a microcogenerării, și a 
serviciilor eficiente de încălzire și răcire 
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răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1055
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Povara administrativă trebuie menținută 
la un nivel cât mai redus posibil. Planurile 
trebuie actualizate și notificate Comisiei la 
fiecare cinci ani. Statele membre se 
asigură, prin intermediul cadrului 
reglementativ, că planurile naționale de 
încălzire și răcire sunt luate în considerare 
în cadrul planurilor locale și regionale de 
dezvoltare, inclusiv în cadrul planurilor 
urbane și rurale de amenajare a teritoriului, 
și că acestea îndeplinesc criteriile de 
proiectare din anexa VII. În aceste planuri 
de amenajare a teritoriului trebuie tratată 
cu prioritate cogenerarea cu randament 
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ridicat.

Or. de

Amendamentul 1056
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
analizează și comunică Comisiei 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină
informațiile prevăzute în anexa VII, 
inclusiv o analiză costuri-beneficii. 
Analizele trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani, în strânsă 
colaborare cu autoritățile locale. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. de

Amendamentul 1057
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
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național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile sunt dezvoltate și actualizate în 
strânsă colaborare cu autoritățile locale. 
Acestea trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. de

Justificare

Pentru a putea obține o creștere mare a eficienței energetice, care să se reflecte mai ales la 
nivel local, trebuie implicate și autoritățile locale în procedurile de planificare și actualizare.

Amendamentul 1058
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre elaborează și actualizează aceste 
planuri în strânsă cooperare cu 
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naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

autoritățile locale și se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1059
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, cât și pentru 
modernizarea rețelelor existente de 
servicii de încălzire și răcire centralizată, 
care să conțină informațiile prevăzute în 
anexa VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. de

Justificare

Planurile naționale de încălzire și răcire ar trebui să stabilească măsuri de susținere a 
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modernizării rețelelor de încălzire și răcire centralizată, mai ales în Europa Centrală și de 
Est, însă și în afara acesteia.

Amendamentul 1060
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate 
în considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2015, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Povara administrativă trebuie 
minimizată. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
locale și regionale de dezvoltare sunt luate 
în considerare în cadrul 
planurilor naționale de încălzire și răcire, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. ro

Amendamentul 1061
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
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național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, inclusiv îmbunătățirea 
rețelelor existente de încălzire și răcire
centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Justificare

Planurile naționale de încălzire și răcire ar trebui să instituie măsuri de sprijinire a 
modernizării rețelelor de încălzire și răcire centralizată, în special - dar nu numai - în 
Europa Centrală și de Est.

Amendamentul 1062
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, inclusiv îmbunătățirea 
rețelelor existente de încălzire și răcire
centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
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cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1063
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, inclusiv îmbunătățirea 
rețelelor existente de încălzire și răcire
centralizată, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en
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Justificare

Planurile naționale de încălzire și răcire ar trebui să stabilească măsuri de sprijinire a 
modernizării rețelelor de încălzire și răcire centralizată, în special - dar nu numai - în 
Europa Centrală și de Est.

Amendamentul 1064
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, ori de câte ori este 
posibil și viabil din punct de vedere tehnic 
și economic, care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VII. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1065
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru
dezvoltarea potențialului de punere în
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
analizează și comunică Comisiei 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Analizele trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că analizele 
naționale privind potențialul de încălzire 
și răcire sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. de

Justificare

Întocmirea planurilor de încălzire și răcire duce la o povară birocratică enormă. Obligația 
de respectare a planurilor naționale intervine considerabil în modul de structurare a 
amenajării spațiului în planurile comunale de utilizare a suprafețelor și de construcție. 
Această intervenție încalcă principiul subsidiarității.

Amendamentul 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
analizează și comunică Comisiei 
potențialul de punere în aplicare a 
cogenerării cu randament ridicat și a 
serviciilor eficiente de încălzire și răcire 
centralizată, care să conțină informațiile 
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răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

prevăzute în anexa VII. Analizele trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
analizele naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1067
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 31 decembrie 2015, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Povara administrativă ar trebui să fie 
redusă la minimum. Planurile trebuie 
actualizate și notificate Comisiei la fiecare 
cinci ani. Statele membre se asigură, prin 
intermediul cadrului reglementativ, că 
planurile naționale de încălzire și răcire 
sunt luate în considerare în cadrul 
planurilor locale și regionale de dezvoltare, 
inclusiv în cadrul planurilor urbane și 
rurale de amenajare a teritoriului, și că 
acestea îndeplinesc criteriile de proiectare 
din anexa VII.

Or. en
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Justificare

Termenul-limită de 1 ianuarie 2014 pentru instituirea planurilor naționale de încălzire și de 
răcire în forma propusă este prea scurt și va provoca blocaje în capacitatea personalului
calificat necesar și va presupune costuri mult mai mari. Prin urmare, se propune o prelungire 
până la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele membre 
elaborează și comunică Comisiei planul 
național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată și alte tehnologii extrem 
de eficiente din punct de vedere energetic 
care să conțină informațiile prevăzute în 
anexa VII. Planurile trebuie actualizate și 
notificate Comisiei la fiecare cinci ani. 
Statele membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. en

Amendamentul 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

(1) Până la 1 ianuarie 2016, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. pl

Amendamentul 1070
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 ianuarie 2014, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 

(1) Până la 1 ianuarie 2015, statele 
membre elaborează și comunică Comisiei 
planul național de încălzire și răcire pentru 
dezvoltarea potențialului de punere în 
aplicare a cogenerării cu randament ridicat 
și a serviciilor eficiente de încălzire și 
răcire centralizată, care să conțină 
informațiile prevăzute în anexa VII. 
Planurile trebuie actualizate și notificate 
Comisiei la fiecare cinci ani. Statele 
membre se asigură, prin intermediul 
cadrului reglementativ, că planurile 
naționale de încălzire și răcire sunt luate în 
considerare în cadrul planurilor locale și 
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regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

regionale de dezvoltare, inclusiv în cadrul 
planurilor urbane și rurale de amenajare a 
teritoriului, și că acestea îndeplinesc 
criteriile de proiectare din anexa VII.

Or. de

Justificare

1 ianuarie 2014 reprezintă pentru o directivă care va fi pusă în aplicare în toate statele 
membre ale UE cel mai devreme în 2013 o perioadă de timp insuficientă, cu atât mai mult cu 
cât Comisia trebuie să prezinte la aceeași dată orientările prevăzute pentru statele membre în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (2). 

Amendamentul 1071
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul evaluării menționate la 
paragraful 1, statele membre trebuie să 
efectueze o analiză cost-beneficiu la nivel 
înalt a întregului teritoriu, care să 
includă, pe baza condițiilor climatice, 
fezabilitatea economică sau adecvarea 
tehnică, în scopul de a identifica și de a 
facilita punerea în aplicare a celor mai 
rentabile soluții în vederea satisfacerii 
necesităților de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1072
Teresa Riera Madurell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul evaluării menționate la 
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paragraful 1, statele membre efectuează o 
analiză costuri-beneficii a întregului 
teritoriu, inclusiv pe baza condițiilor 
climatice, a fezabilității economice sau a 
adecvării tehnice, în scopul de a identifica 
și de a facilita punerea în aplicare a celor 
mai rentabile soluții în vederea 
satisfacerii necesităților de încălzire și 
răcire.

Or. en

Amendamentul 1073
Vladimir Urutchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Analizele privind cogenerarea și 
potențialul de încălzire și răcire 
centralizată trebuie să ia în considerare 
dispozițiile din alte planuri existente la 
nivel național, stabilite în raport cu 
cerințele juridice naționale sau europene 
din domeniul energiei, eficienței 
energetice, utilizării energiilor din surse 
regenerabile și combaterii schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 1074
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Analizele identifică:
a) obiectivele naționale de dezvoltare a 
cogenerării pentru anul 2020 și 
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obiectivele intermediare corespunzătoare;
b) promovarea încălzirii centralizate 
pentru care analiza costuri-beneficii a 
identificat un potențial de cogenerare;
c) informațiile prevăzute în anexa VII.
În scopul evaluării menționate la 
alineatul (1), statele membre trebuie să 
efectueze o analiză costuri-beneficii a 
întregului teritoriu, inclusiv pe baza 
condițiilor climatice, fezabilității 
economice sau adecvării tehnice, în 
scopul de a identifica și de a facilita 
punerea în aplicare a celor mai rentabile 
soluții în vederea satisfacerii necesităților 
de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1075
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul evaluării menționate la 
alineatul (1), statele membre trebuie să 
efectueze o analiză costuri-beneficii a 
întregului teritoriu, inclusiv pe baza 
condițiilor climatice, fezabilității 
economice sau adecvării tehnice, în 
scopul de a identifica și de a facilita 
punerea în aplicare a celor mai rentabile 
soluții în vederea satisfacerii necesităților 
de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul evaluării menționate la 
alineatul (1), statele membre trebuie să 
efectueze o analiză costuri-beneficii a 
întregului teritoriu, inclusiv pe baza 
condițiilor climatice, fezabilității 
economice sau adecvării tehnice, în 
scopul de a identifica și de a facilita 
punerea în aplicare a celor mai rentabile 
soluții în vederea satisfacerii necesităților 
de încălzire și răcire.

Or. en

Amendamentul 1077
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată,
respectiv în vederea modernizării 
structurii existente, cu scopul de a favoriza
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În special deciziile 
privind aprobările, la care se face referire 
la alineatele (3),(6) și (8), trebuie luate 
ținând seama de planurile naționale de 
încălzire și răcire. În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să prefere 
cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică din instalațiile de ardere.
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Or. de

Justificare

Deciziile privind aprobările ar trebui corelate cu cererea existentă de căldură identificată în 
planurile naționale de încălzire și răcire. Cogenerarea nu reprezintă o opțiune pentru 
generarea de căldură din energia solară sau geotermică.

Amendamentul 1078
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
inclusiv îmbunătățirea infrastructurii 
existente, cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În particular, deciziile 
de autorizare și certificare menționate la 
alineatele (3), (6) și (8) vor fi luate în 
conformitate cu planurile naționale de 
încălzire și răcire. În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, în măsura în care acest lucru 
este posibil, cogenerării cu randament 
ridicat îi va fi acordată întâietate în 
detrimentul generării simple de energie 
termică pe bază de unități de combustie.

Or. en

Justificare

Planurile naționale de încălzire și răcire ar trebui să stabilească măsuri de sprijinire a 
modernizării rețelelor de încălzire și răcire centralizată, în special - dar nu numai - în 
Europa Centrală și de Est. A doua modificare propusă intenționează să stabilească o 
legătură între decizia referitoare la certificare sau autorizare și luarea în considerare de 
către operatorul instalației a existenței cererii de căldură identificate în planul național de 
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încălzire și răcire. Cea de-a treia schimbare este justificată pentru surse cum ar fi energia 
termică solară sau geotermală, în cazul cărora cogenerarea nu constituie neapărat o opțiune.

Amendamentul 1079
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Article 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). Astfel, pentru a susține investițiile 
necesare trebuie facilitat accesul la 
fondurile publice și private, cât și la cele 
europene, iar scutirile de anumite taxe pot 
fi luate în considerare. În momentul 
dezvoltării infrastructurii de încălzire și 
răcire centralizată, acestea trebuie, în 
măsura în care acest lucru este posibil și 
rentabil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

Or. ro

Amendamentul 1080
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
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cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică. Costurile 
asociate cu dezvoltarea infrastructurii 
pentru încălzire și răcire centralizată vor 
fi suportate de către utilizatorii conectați 
la o astfel de infrastructură prin 
intermediul tarifelor reglementate.

Or. en

Justificare

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendamentul 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
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randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică. Costurile 
asociate cu dezvoltarea infrastructurii 
pentru încălzire și răcire centralizată vor 
fi suportate de către utilizatorii conectați 
la o astfel de infrastructură prin 
intermediul tarifelor reglementate.

Or. en

Amendamentul 1082
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică. Pentru a 
determina investițiile necesare în 
infrastructură, vor fi luate în considerare 
accesul facil la fondurile 
corespunzătoare, precum și scutirile 
fiscale. În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
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centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică.

Or. en

Justificare

Încălzirea și răcirea centralizată vor contribui în mare măsură la obiectivele eficienței 
energetice, precum și al cogenerării cu randament ridicat. Datorită costurilor ridicate cu 
infrastructura, va fi nevoie de acces facil la fondurile publice, precum și de scutiri fiscale 
pentru a genera întregul potențial de încălzire și răcire centralizată, precum și un plan de 
încălzire și răcire cu randament ridicat.

Amendamentul 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării acelor infrastructuri
de cogenerare identificate de evaluarea 
lor globală ca fiind rentabile. În momentul 
dezvoltării infrastructurii de încălzire și 
răcire centralizată, acestea trebuie, în 
măsura în care acest lucru este posibil, să 
opteze pentru cogenerarea cu randament 
ridicat în detrimentul generării simple de 
energie termică.

Or. en

Amendamentul 1084
Gunnar Hökmark
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat 
în detrimentul generării simple de energie 
termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă. Pentru a 
asigura condiții eficiente de piață pentru 
clientul final, rețelele de încălzire și răcire 
centralizată trebuie să fie deschise 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 1085
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Pe baza evaluării menționate la 
alineatul (1), statele membre iau măsurile 
necesare în vederea dezvoltării 
infrastructurii eficiente de încălzire și 
răcire centralizată cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul aprobării 
sistemelor de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil și rentabil, să 
opteze pentru cogenerarea cu randament 
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ridicat în detrimentul generării simple de 
energie termică.

Or. en

Amendamentul 1086
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
rezonabil din punct de vedere tehnic și 
ecologic, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică. În scopul de a 
stimula investițiile necesare trebuie să fie 
facilitat accesul la fondurile publice sau 
private.

Or. en

Amendamentul 1087
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 

(2) Pe baza evaluării menționate la 
alineatele (1) și (1a), statele membre iau 
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eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

măsurile necesare în vederea dezvoltării 
infrastructurii eficiente de încălzire și 
răcire centralizată cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică, când căldura este produsă în 
instalații de ardere.

Or. en

Amendamentul 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Pe baza evaluării menționate la 
alineatul 1, statele membre iau măsurile 
necesare în vederea dezvoltării 
infrastructurii eficiente de încălzire și 
răcire centralizată cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică.

Or. fr
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Justificare

Este important să se permită statelor membre să efectueze în primul rând o evaluare generală 
a soluțiilor relevante pentru eficiența energetică, pe baza analizei costuri-beneficii, fără 
prejudecăți. Condițiile locale trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare.

Amendamentul 1089
Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
inclusiv îmbunătățirea infrastructurii 
existente, cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică.

Or. en

Justificare

Planurile naționale de încălzire și răcire ar trebui să stabilească măsuri de sprijinire a 
modernizării rețelelor de încălzire și răcire centralizată, în special - dar nu numai - în 
Europa Centrală și de Est.

Amendamentul 1090
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
inclusiv îmbunătățirea infrastructurii 
existente, cu scopul de a favoriza 
cogenerarea cu randament ridicat și 
serviciile de încălzire și răcire rezultate din 
căldura reziduală și sursele de energie 
regenerabilă în conformitate cu alineatele 
(1), (3), (6) și (7). În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică.

Or. en

Amendamentul 1091
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, 
cogenerarea cu randament ridicat trebuie
promovată în detrimentul generării simple 
de energie termică.

Or. en
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Amendamentul 1092
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică. 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7), precum și instalațiile de incinerare a 
deșeurilor. În momentul dezvoltării 
infrastructurii de încălzire și răcire 
centralizată, acestea trebuie, în măsura în 
care acest lucru este posibil, să opteze 
pentru cogenerarea cu randament ridicat în 
detrimentul generării simple de energie 
termică. 

Or. pl

Justificare

Combustibilii primari se completează cu deșeurile locale ca sursă de energie.

Amendamentul 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată 
cu scopul de a favoriza cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
eficiente de încălzire și răcire centralizată, 
cu scopul de a sprijini cogenerarea cu 
randament ridicat și serviciile de încălzire 
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și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică..

și răcire rezultate din căldura reziduală și 
sursele de energie regenerabilă în 
conformitate cu alineatele (1), (3), (6) și 
(7). În momentul dezvoltării infrastructurii 
de încălzire și răcire centralizată, acestea 
trebuie, în măsura în care acest lucru este 
posibil, să opteze pentru cogenerarea cu 
randament ridicat în detrimentul generării 
simple de energie termică.

Or. pl

Amendamentul 1094
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre trebuie să pună în 
aplicare măsuri și mecanisme care să 
favorizeze noile centrale de cogenerare, 
cu excepția unităților de cogenerare mici, 
a căror putere termică absorbită este mai 
mică de 20 MW, în zone izolate, 
defavorizate și/sau în situații de 
insuficiență de energie electrică, în 
special în cazul în care resursele sunt 
disponibile în apropiere (la maximum
150 de km), cu scopul de a permite o 
producție descentralizată de energie.
Statele membre se angajează să 
încurajeze instalarea de astfel de unități 
de cogenerare acolo unde resursele de 
deșeuri de lemn permit utilizarea la nivel 
local, în special în cazul gaterelor. Statele 
membre trebuie să instituie un cadru 
favorabil care să asigure acestor 
producători mici fezabilitatea economică 
a proiectului lor.

Or. fr



AM\883623RO.doc 109/109 PE475.955v01-00

RO

Justificare

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


