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Amendamentul 1095

Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

eliminat

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și
(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

Or. en

Amendamentul 1096
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, atunci când 
se planifică instalații noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW, se 
realizează studii privind fezabilitatea 
tehnică și economică pentru:

Or. de

Justificare

Statele membre au nevoie de mai multă flexibilitate, mai ales la nivelul administrației locale. 
Procedurile automate, precum cele propuse de Comisie, nu corespund realității de la fața 
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locului. Trebuie respectat principiul subsidiarității. La evaluarea impactului, Comisia nu a 
dovedit în mod suficient că abordarea sa unitară conduce la rezultate „mai bune” în condiții 
reale.

Amendamentul 1097
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, atunci când 
este planificată o nouă instalație de 
generare a energiei termice și electrice cu o 
putere termică totală mai mare de 20 MW, 
se realizează studii privind fezabilitatea 
tehnică și economică pentru introducerea
unei centrale electrice cu echipamente 
care permit valorificarea căldurii 
reziduale prin intermediul unei unități de 
cogenerare cu randament ridicat.

Or. en

Justificare

Crearea de noi capacități de PCCE ar trebui să se bazeze întotdeauna pe calcule economice 
și tehnice privind investițiile. De exemplu, trebuie să existe o cerere suficientă de căldură.

Amendamentul 1098
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, atunci când 
este fezabil din punct de vedere tehnic, 
socioeconomic și comercial, instalațiile noi 
de generare a energiei termice și electrice 
cu o putere termică totală mai mare de 20 
MW sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
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prin intermediul unei unități de 
cogenerare cu randament ridicat.

Or. en

Amendamentul 1099
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se pot asigura, în urma 
unei evaluări din perspectiva raportului 
costuri-beneficii, referitoare la condițiile
naționale economice, climatice sau 
privind amenajarea teritoriului, că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Or. en

Amendamentul 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că în zonele de 
promovare cu potențial de cogenerare, 
astfel cum au fost identificate conform 
alineatului (2), toate instalațiile noi de 
generare a energiei termice și electrice cu o 
putere termică totală mai mare de 20 MW:

Or. en
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Amendamentul 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, atunci când 
este fezabil din punct de vedere tehnic, 
economic și comercial, toate instalațiile 
noi de generare a energiei termice și 
electrice cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW:

Or. en

Amendamentul 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, sub rezerva
fezabilității economice și a adecvării 
tehnice, toate instalațiile noi de ardere și 
generare a energiei termice și electrice cu o 
putere termică totală mai mare de 20 MW:

Or. en

Amendamentul 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate Statele membre se asigură că, atunci când 
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instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

este adecvat și rentabil, toate instalațiile 
noi de ardere și generare a energiei termice 
și electrice cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW:

Or. en

Amendamentul 1104
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se pot asigura ca toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW, acolo unde 
stabilitatea rețelei este garantată:

Or. ro

Justificare

Traducerea în limba română este incorectă și trebuie revizuită. 

Amendamentul 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că atunci când 
se planifică instalații noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW:

Or. fi
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Amendamentul 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

 Statele membre se asigură că investitorii 
care intenționează să construiască 
instalații noi de generare a energiei termice 
și electrice cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW verifică dacă:

Or. fr

Justificare

Este important să poată fi vizați toți investitorii prin impunerea, nu a soluției tehnice care 
trebuie utilizată în mod sistematic, ci a realizării unei evaluări cost-eficacitate cu privire la 
echipamentele posibile și la selectarea amplasamentului.

Amendamentul 1107
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, atunci când 
este adecvat și rentabil, toate instalațiile 
noi de generare a energiei termice și 
electrice care utilizează combustibili fosili 
ca materii prime, cu o putere termică totală 
mai mare de 50 MW:

Or. en

Justificare

Faptul că se vizează instalațiile cu o putere termică mai mare de 50 MW este în conformitate 
cu dispozițiile prevăzute în Directiva 2008/1/CE (Anexa I).
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Amendamentul 1108
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că, în urma 
unei evaluări a raportului costuri-
beneficii, instalațiile noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW:

Or. fr

Amendamentul 1109
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că în zonele de 
promovare cu potențial de cogenerare, 
astfel cum au fost identificate conform 
alineatului (2), toate instalațiile noi de 
generare a energiei termice și electrice cu o 
putere termică totală mai mare de 20 MW:

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 
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balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendamentul 1110
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că investitorii 
care intenționează să construiască 
instalații noi de generare a energiei termice 
și electrice cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW verifică dacă:

Or. de

Amendamentul 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalațiilor nucleare:

Or. en

Justificare

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both alineatuls 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be fully 
excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-efficiency 
cogeneration requirements beforehand.
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Amendamentul 1112
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că toate 
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalațiilor nucleare:

Or. en

Amendamentul 1113
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate
instalațiile noi de generare a energiei 
termice și electrice cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW:

Statele membre se asigură că investitorii 
care planifică instalații noi de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW verifică 
dacă:

Or. en

Amendamentul 1114
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 

eliminat
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prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

Or. en

Amendamentul 1115
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1116
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1117
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) trebuie efectuate studii cu privire la 
fezabilitatea tehnică și economică a 
utilizării căldurii reziduale. Dacă este 
garantat consumul local de căldură 
reziduală și dacă aceasta poate fi 
furnizată în mod economic, centrala este 
dotată cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat.

Or. en

Justificare

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed.According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for nou houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run.The Commission’s proposal, in case 
of economically feasible installations, would require that nou heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities).In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Amendamentul 1118
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică; și

Or. de

Justificare

Precizare 
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Amendamentul 1119
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) este rezonabil din punct de vedere 
tehnic și comercial să se instaleze o 
unitate de cogenerare cu randament ridicat; 
și

Or. en

Amendamentul 1120
Daniel Caspary

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) din punct de vedere tehnic și economic 
este oportun să fie dotate cu echipamente 
care permit valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

Or. de

Amendamentul 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 

(a) este fezabil din punct de vedere tehnic 
și economic să se instaleze echipamente 
care permit valorificarea căldurii reziduale 
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randament ridicat; și prin intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

Or. fr

Justificare

Este important să poată fi vizați toți investitorii prin impunerea, nu a soluției tehnice care 
trebuie utilizată în mod sistematic, ci a realizării unei evaluări cost-eficacitate cu privire la 
echipamentele posibile și la selectarea amplasamentului.

Amendamentul 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale;

Or. es

Amendamentul 1123
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea celei mai mari părți din
căldura reziduală; și

Or. en
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Amendamentul 1124
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) a se construi, dacă este posibil, o 
instalație de energie electrică care să fie 
dotată cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

Or. de

Amendamentul 1125
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat; și

(a) să fie dotate cu echipamente care 
permit valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
randament ridicat, acolo unde este fezabil 
din punct de vedere economic; și

Or. ro

Amendamentul 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 

(a) sunt dotate cu echipamente care permit 
valorificarea căldurii reziduale prin 
intermediul unității de cogenerare cu 
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randament ridicat; și randament ridicat; sau

Or. pl

Amendamentul 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se analizează rentabilitatea și 
fezabilitatea tehnică în ceea ce privește 
construirea acestora;

Or. fi

Amendamentul 1128
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1129
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 

eliminat
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punctele cu cerere de energie termică.

Or. en

Amendamentul 1130
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

eliminat

Or. de

Justificare

Trebuie respinsă cerința conform căreia instalațiile de generare a energiei termice și 
electrice cu o putere mai mare de 20 MW pot fi amplasate doar în apropierea punctelor cu 
cerere de energie termică, întrucât aceasta este în contradicție cu principiul privind 
planificarea conform căruia zonele industriale ar trebui să fie, dacă este posibil, separate de 
zonele rezidențiale și mixte. Considerente privind controlul emisiilor sau siguranța 
instalațiilor se opun de asemenea amplasării acestor instalații în apropierea punctelor cu 
cerere de energie termică.

Amendamentul 1131
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1132
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1133
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) sunt dotate cu echipamente care 
permit valorificarea parțială a căldurii 
reziduale prin intermediul unei unități de 
cogenerare cu randament ridicat în 
vederea alimentării cu energie termică a 
proceselor industriale, a sediilor
comerciale, a gospodăriilor sau a altor 
puncte cu cerere de energie termică.

Or. de

Justificare

Clarificare

Amendamentul 1134
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) se asigură că, în cadrul procesului de
aprobare a planificării, sunt luate în 
considerare opțiunile pentru amplasarea 
acestor instalații într-un loc în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de energie termică și că aceste 
locuri sunt așezate în ordinea 
priorităților, după caz.

Or. en

Amendamentul 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) este fezabil din punct de vedere tehnic 
și economic să se amplaseze instalația
într-un loc în care căldura reziduală poate 
fi utilizată de punctele cu cerere de energie 
termică.

Or. fr

Justificare

Este important să poată fi vizați toți investitorii prin impunerea, nu a soluției tehnice care 
trebuie utilizată în mod sistematic, ci a realizării unei evaluări cost-eficacitate cu privire la 
echipamentele posibile și la selectarea amplasamentului.

Amendamentul 1136
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) să fie amplasate, acolo unde este viabil 
din punct de vedere economic, într-un loc 
în care căldura reziduală poate fi utilizată 
de punctele cu cerere de energie termică.

Or. ro

Amendamentul 1137
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) a verifica dacă poate fi găsit un loc în 
care căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

Or. de

Amendamentul 1138
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) este rezonabil din punct de vedere 
tehnic și comercial să se aleagă un loc în 
care căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

Or. en

Amendamentul 1139
Daniel Caspary
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) din punct de vedere tehnic și economic 
este oportun să fie amplasate într-un loc în 
care căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

Or. de

Amendamentul 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt amplasate într-un loc în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică.

(b) se încearcă amplasarea într-un loc în 
care căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de energie termică. 

Or. fi

Amendamentul 1141
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cu excepția cazului în care o analiză 
costuri-beneficii arată că beneficiile sunt 
mai mari decât costurile în raport cu 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată.

Or. en
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Amendamentul 1142
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1143
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

eliminat

Or. en
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Justificare

Având în vedere amendamentele la paragrafele anterioare, acest paragraf nu mai este 
necesar.

Amendamentul 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. Operatorii vor efectua propria 
analiză tehnică și economică, în 
conformitate cu primele două paragrafe, 
pe baza unor cerințe comunitare minime 
stabilite în consultare cu toate părțile 
interesate.

Or. fr

Justificare

Este important să poată fi vizați toți investitorii prin impunerea, nu a soluției tehnice care 
trebuie utilizată în mod sistematic, ci a realizării unei evaluări cost-eficacitate cu privire la
echipamentele posibile și la selectarea amplasamentului. Trimiterea la anexa VIII ar trebui 
eliminată deoarece această anexă este prea prescriptivă.

Amendamentul 1145
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
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echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf.

Or. de

Justificare

Abordarea aleasă de Comisie cuprinde prea multe proceduri automate și acordă prea puțină 
flexibilitate. Flexibilitatea este, totuși, extrem de importantă dacă se respectă principiul 
subsidiarității, lucru ce ar trebui să se întâmple, având în vedere marile diferențe dintre 
condițiile locale din UE.

Amendamentul 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf.

Or. fi

Amendamentul 1147
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 1148
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre asigură că, în 
conformitate cu planurile naționale 
privind încălzirea și răcirea, autoritățile 
acordă un sprijin suficient pentru 
dezvoltarea treptată a infrastructurii în 
vederea utilizării adecvate a acestor 
instalații. 

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.
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Or. de

Justificare

Clarificare

Amendamentul 1149
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
operatorii noilor instalații de generare a 
energiei termice și electrice cu o putere 
termică totală mai mare de 20 MW iau în 
considerare, printre alte criterii,
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII atunci când
decid cu privire la locația instalațiilor de 
generare a energiei termice și electrice.

Or. en

Amendamentul 1150
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
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paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu evaluarea și strategiile 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1151
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
suplimentare corespunzătoare pentru 
cogenerare, care nu sunt încă acoperite 
termic din cogenerare cu randament 
ridicat, în conformitate cu evaluarea 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1152
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
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echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
suplimentare corespunzătoare pentru 
cogenerare, care nu sunt încă acoperite 
termic din cogenerare cu randament 
ridicat, în conformitate cu evaluarea 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
suplimentare corespunzătoare pentru 
cogenerare, care nu sunt încă acoperite 
termic din cogenerare cu randament 
ridicat, în conformitate cu anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare, care 
nu sunt încă acoperite termic din 
cogenerare cu randament ridicat, în 
conformitate cu anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare în 
conformitate cu anexa VIII.

Statele membre adoptă criteriile de 
autorizare menționate la articolul 7 din 
Directiva 2009/72/CE sau criteriile 
echivalente de certificare pentru a asigura 
îndeplinirea dispozițiilor de la primul 
paragraf. În special, acestea se asigură că 
locația noilor instalații ia în considerare 
disponibilitatea sarcinilor termice 
corespunzătoare pentru cogenerare ținând 
seama de orientările prevăzute în anexa 
VIII.

Or. en

Amendamentul 1156
Herbert Reul
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile primelor două paragrafe nu se 
aplică instalațiilor de ardere care trebuie 
să funcționeze mai puțin de 1 500 de ore 
pe an – calculat pe baza unei medii pe o 
perioadă de cinci ani.

Or. de

Justificare

Continuarea dezvoltării energiilor regenerabile este posibilă doar dacă sunt puse la 
dispoziție capacități suficiente de rezervă. Dezvoltarea acestor capacități, care pot fi folosite
și pentru acoperirea cererii în perioade de vârf, nu trebuie îngreunată printr-o birocrație 
excesivă.

Amendamentul 1157
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;
(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; sau
(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
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viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. de

Justificare

Prin modificarea articolului este eliminată motivarea scutirilor.

Amendamentul 1158
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;
(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or
(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. en
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Amendamentul 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

Statele membre pot include în criteriile lor 
de autorizare sau în criteriile echivalente 
de certificare condiții de scutire a 
instalațiilor individuale de la dispozițiile 
alineatului (3) în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 1160
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

Statele membre pot include în criteriile lor 
de autorizare sau în criteriile echivalente
de certificare condiții de scutire a 
instalațiilor individuale de la dispozițiile 
alineatului (3) în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 1161
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

(4) Statele membre stabilesc condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:
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Or. en

Amendamentul 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (3) în 
cazul în care:

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (3) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre să 
stabilească condiții comune de scutire de la obligația de PCCE dacă nu sunt îndeplinite 
condițiile de la literele (a), (b) și, (c) ale acestui alineat. Ar trebui să se asigure că proiectele 
care nu sunt viabile din punct de vedere economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1164
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

eliminat

Or. de

Justificare

Prin modificarea articolului este eliminată motivarea scutirilor.

Amendamentul 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

(a) o analiză costuri-beneficii efectuată 
pentru instalația individuală arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată; 
sau

Or. en

Amendamentul 1166
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 

(a) o analiză costuri-beneficii efectuată 
pentru instalația individuală arată că 
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disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată; 
sau

Or. en

Amendamentul 1167
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII;

(a) cerința nu este fezabilă din punct de 
vedere tehnic, de exemplu din cauza lipsei 
de disponibilitate a sarcinii termice 
prevăzute la punctul 1 din anexa VIII;

Or. en

Amendamentul 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

eliminat

Or. fi
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Amendamentul 1169
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

eliminat

Or. de

Justificare

Prin modificarea articolului este eliminată motivarea scutirilor.

Amendamentul 1170
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

(b) instalația este amplasată în apropierea 
sitului de stocare geologică autorizat în 
temeiul Directivei 2009/31/CE; sau

Or. en

Amendamentul 1171
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

(b) cerința de la primul paragraf litera (b)
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; sau

Or. en

Amendamentul 1172
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; or

(b) cerința de la alineatul (3) litera (b) 
referitoare la locația instalației nu poate fi 
îndeplinită din cauza necesității de a 
amplasa instalația în apropierea sitului de 
stocare geologică autorizat în temeiul 
Directivei 2009/31/CE; sau

Or. ro

Justificare

Eroare lingvistică

Amendamentul 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 

eliminat
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viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. fi

Amendamentul 1174
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

eliminat

Or. de

Justificare

Prin modificarea articolului este eliminată motivarea scutirilor.

Amendamentul 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

(c) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice 
suplimentare prevăzute la punctul 1 din 
anexa VIII.
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Or. en

Amendamentul 1176
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

(c) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice 
suplimentare prevăzute la punctul 1 din 
anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1177
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile.

Or. en

Amendamentul 1178
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii care ține 
seama de toate costurile și beneficiile 
externe arată că costurile sunt mai mari 
decât beneficiile în raport cu costurile 
întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu producție de energie 
electrică și încălzire sau răcire separate.

Or. en

Justificare

Modificările propuse au drept obiectiv asigurarea faptului că viitoarea metodologie pentru 
analiza costuri-beneficii adoptă într-adevăr o abordare mai degrabă extinsă (incluzând mai 
ales costurile externe) și clarificarea propunerii alternative pentru cogenerare și răcire și 
încălzire centralizate cu randament ridicat.

Amendamentul 1179
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii, care include 
toate costurile externe și beneficiile, arată 
că costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu producție de 
energie electrică și încălzire sau răcire 
separate.

Or. de
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Justificare

Amendamentul are drept scop asigurarea faptului că metodologia pentru analiza costuri-
benefici adoptă o abordare mai extinsă, adică o abordare care să compare costurile și 
beneficiile din punct de vedere economic cu cele ale metodelor alternative de producție a 
energiei electrice și de încălzire și răcire.

Amendamentul 1180
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
proiectul nu este rentabil ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată;

Or. en

Amendamentul 1181
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(c) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată. Această analiză costuri-
beneficii ar trebui stabilită de statul 
membru.

Or. en
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Amendamentul 1182
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) este probabil ca instalația să 
funcționeze ca rezervă pentru generarea 
intermitentă de energie electrică produsă 
cu energie din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 1183
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) aplicarea PCCE nu are un rezultat 
socioeconomic pozitiv;

Or. en

Amendamentul 1184
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 

eliminat
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se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Amendamentul 1185
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1186
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 

eliminat
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Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Amendamentul 1187
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1188
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat
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Or. de

Justificare

Prin modificarea articolului este eliminată motivarea scutirilor. Abordarea revizuită aleasă 
reduce considerabil cheltuielile administrative și asigură compatibilitatea propunerii cu 
principiul subsidiarității.

Amendamentul 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1190
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 luni 
de la data notificării. În astfel de cazuri, 
condițiile de exceptare nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării iar 
Statele Membre trebuie să ia in 
considerare propunerile Comisiei.
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măsurilor retrimise sau modificate.

Or. ro

Amendamentul 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de exceptare nu se aplică 
de către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2016. 
Comisia poate face propuneri de 
modificare în termen de 6 luni de la data 
notificării. În astfel de cazuri, condițiile de 
exceptare nu se aplică de către statul 
membru în cauză decât după aprobarea de 
către Comisie a măsurilor modificate.

Or. pl

Amendamentul 1192
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de exceptare nu se aplică 
de către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire. Comisia poate refuza condițiile 
sau poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. de
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Justificare

Piețele și tehnologiile se dezvoltă în mod constant. Din acest motiv, este nevoie de mai multă 
flexibilitate atunci când se acordă derogările.

Amendamentul 1193
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de exceptare nu se aplică 
de către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2015. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de exceptare nu se aplică 
de către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Or. de

Justificare

1 ianuarie 2014 reprezintă un termen prea scurt pentru o directivă care urmează să fie pusă 
în aplicare în toate statele UE cel devreme în 2013, cu atât mai mult cu cât Comisia trebuie 
să prezinte la aceeași dată de 1 ianuarie 2014 modelul orientativ prevăzut conform 
articolului 19 alineatul (2) pentru statele membre. 

Amendamentul 1194
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia
poate refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 luni 
de la data notificării. În astfel de cazuri, 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de exceptare nu 
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condițiile de exceptare nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

se aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. ro

Amendamentul 1195
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural 
sunt adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1196
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural 
sunt adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1197
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural 
sunt adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1198
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural 
sunt adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu alineatul (1a) (nou), statele membre ar trebui să fie cele care stabilesc cel 
mai bun mod de a prezenta criteriile de autorizare și care țin seama de factorii privind 
locația.
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Amendamentul 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele lor naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural iau în 
considerare producția, distribuția și 
utilizarea eficientă a energiei.

Or. fi

Amendamentul 1200
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

(5) Statele membre se asigură că se ține 
seama de producerea, distribuția și 
utilizarea eficientă a energiei în 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural.

Or. de

Justificare

Tranziția aduce o mai mare flexibilitate, care permite să se țină seama de toate opțiunile 
privind creșterea eficienței energetice și/sau reducerea consumului. 
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Amendamentul 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul 
(1).

(5) Statele membre se asigură că
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile prevăzute la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de
încălzire și răcire prevăzute la alineatul (1).

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea țin 
seama de analizele naționale referitoare la
încălzire și răcire prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1203
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că acestea 
sunt compatibile cu planurile naționale de 
încălzire și răcire prevăzute la alineatul (1).

(5) Statele membre se asigură că
regulamentele naționale privind 
amenajarea teritoriului urban și rural sunt 
adaptate la criteriile de autorizare 
menționate la alineatul (3) și că, în cazul în 
care există, acestea sunt compatibile cu 
planurile naționale de încălzire și răcire 
prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1204
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre includ în normele privind 
planificarea și construcțiile prevederi 
adecvate care să permită valorificarea
potențialului pentru încălzire și răcire
centralizată eficientă și pentru cogenerare
cu randament ridicat, precum și crearea 
de sinergii cu Directivele 2010/31/UE și 
2009/28/UE.

Or. de

Justificare

Acest amendament creează o legătură între punerea în aplicare a prezentei propuneri de 
directivă, precum și a directivelor privind performanța energetică globală a clădirilor, și 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru a valorifica pe deplin 
potențialul utilizării raționale a resurselor naturale în Europa.

Amendamentul 1205
András Gyürk
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Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că, atunci 
când instalația existentă care generează 
energie electrică cu o putere termică 
nominală totală mai mare de 20 MW este 
renovată substanțial sau dacă, în 
conformitate cu articolul 21 din Directiva 
2010/75/CE, permisul său de funcționare 
este actualizat, conversia care permite 
exploatarea acesteia ca instalație de 
cogenerare cu randament ridicat este 
stabilită drept condiție în permisul sau 
autorizația nouă sau actualizată, cu 
condiția ca instalația să fie amplasată 
într-o locație în care căldura reziduală 
poate fi utilizată de punctele cu cerere de 
căldură în conformitate cu punctul 1 de la 
anexa VIII.

eliminat

Echiparea instalațiilor de generare a 
electricității cu facilități de captare și 
stocare a carbonului nu trebuie 
considerate renovări în sensul prezentelor 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 1206
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
sunt efectuate studii privind fezabilitatea 
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acesteia ca instalație de cogenerare cu 
randament ridicat este stabilită drept 
condiție în permisul sau autorizația nouă 
sau actualizată, cu condiția ca instalația 
să fie amplasată într-o locație în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa 
VIII.

tehnică și economică pentru a determina 
posibilitățile de echipare a instalației cu 
tehnologii care permit valorificarea și 
folosirea căldurii reziduale prin 
intermediul cogenerării cu randament 
ridicat.

Or. de

Justificare

Pe piețele liberalizate de energie electrică trebuie garantată flexibilitatea.

Amendamentul 1207
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea 
acesteia ca instalație de cogenerare cu 
randament ridicat este stabilită drept 
condiție în permisul sau autorizația nouă 
sau actualizată, cu condiția ca instalația 
să fie amplasată într-o locație în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa 
VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
sunt efectuate studii cu privire la 
fezabilitatea tehnică și economică a
introducerii unei centrale electrice care 
permite valorificarea căldurii reziduale 
prin intermediul unei unități de 
cogenerare cu randament ridicat.

Or. en
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Justificare

Renovarea unei capacități existente de PCCE ar trebui să se bazeze întotdeauna pe calcule 
economice și tehnice privind investițiile. De exemplu, trebuie să existe o cerere suficientă de 
căldură.

Amendamentul 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII. 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
trebuie luată în considerare conversia care 
permite exploatarea acesteia ca instalație 
de cogenerare cu randament ridicat, pe 
baza unei analize a rentabilității și a 
utilizării, pentru permisul sau autorizația 
nouă sau actualizată.

Or. pl

Amendamentul 1209
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 

Statele membre se asigură că, în zonele de 
promovare cu potențial de cogenerare, 
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electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

astfel cum au fost identificate în 
conformitate cu alineatul (2), atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
fezabilitatea tehnică și economică a unei 
conversii care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție 
preferențială în permisul sau autorizația 
nouă sau actualizată, cu condiția ca 
instalația să fie amplasată într-o locație în 
care există o cerere de căldură stabilă, 
suficientă și pe termen lung.

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 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 

Statele membre se asigură că, în zonele de 
promovare cu potențial de cogenerare, 
astfel cum au fost identificate în 
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totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

conformitate cu alineatul (2), atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
fezabilitatea tehnică și economică a unei 
conversii care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție 
preferențială în permisul sau autorizația 
nouă sau actualizată, cu condiția ca 
instalația să fie amplasată într-o locație în 
care există o cerere de căldură stabilă, 
suficientă și pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 1211
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, în zonele de 
promovare cu potențial de cogenerare, 
astfel cum au fost identificate în 
conformitate cu alineatul (2), atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
fezabilitatea tehnică și economică a unei 
conversii care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
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punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1212
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalației nucleare, este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
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substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat,
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele 
suplimentare cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII 
și atunci când o analiză costuri-beneficii 
indică un beneficiu de-a lungul ciclului
de viață al instalației.

Or. en

Amendamentul 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție, atunci 
când este dovedită ca fiind rentabilă, în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată.

Or. fi
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Amendamentul 1215
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se pot asigura, în urma 
unei analize costuri-beneficii a condițiilor 
naționale economice, climatice sau 
privind amenajarea teritoriului, că, atunci 
când instalația existentă care generează 
energie electrică cu o putere termică 
nominală totală mai mare de 20 MW este 
renovată substanțial sau dacă, în 
conformitate cu articolul 21 din Directiva 
2010/75/CE, permisul său de funcționare 
este actualizat, conversia care permite 
exploatarea acesteia ca instalație de 
cogenerare cu randament ridicat este 
stabilită drept condiție în permisul sau 
autorizația nouă sau actualizată, cu condiția 
ca instalația să fie amplasată într-o locație 
în care căldura reziduală poate fi utilizată 
de punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1216
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
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ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept o prioritate în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată, în mod viabil 
din punct de vedere economic, de 
către punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII.

Or. ro

Amendamentul 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW, cu excepția 
instalațiilor nucleare, este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Justificare

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
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both alineatuls 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be fully 
excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-efficiency 
cogeneration requirements beforehand.

Amendamentul 1218
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca acest proiect de 
cogenerare cu randament ridicat să fie 
fezabil din punct de vedere tehnic, 
socioeconomic și comercial.

Or. en

Amendamentul 1219
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
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articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură suplimentară în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1220
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 50 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, atunci când acest lucru este 
adecvat și rentabil, cu condiția ca instalația 
să fie amplasată într-o locație în care 
căldura reziduală poate fi utilizată de 
punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Justificare

Vizarea instalațiilor cu o putere termică mai mare de 50 MW este în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în Directiva 2008/1/CE (Anexa 1).
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Amendamentul 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează energie 
electrică cu o putere termică nominală 
totală mai mare de 20 MW este renovată 
substanțial sau dacă, în conformitate cu 
articolul 21 din Directiva 2010/75/CE, 
permisul său de funcționare este actualizat, 
conversia care permite exploatarea acesteia 
ca instalație de cogenerare cu randament 
ridicat este stabilită drept condiție în 
permisul sau autorizația nouă sau 
actualizată, cu condiția ca instalația să fie 
amplasată într-o locație în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de punctele cu 
cerere de căldură în conformitate cu 
punctul 1 de la anexa VIII.

Statele membre se asigură că, dacă este 
adecvat și rentabil, atunci când instalația 
existentă care generează energie electrică 
cu o putere termică nominală totală mai 
mare de 20 MW este renovată substanțial 
sau dacă, în conformitate cu articolul 21 
din Directiva 2010/75/CE, permisul său de 
funcționare este actualizat, conversia care 
permite exploatarea acesteia ca instalație 
de cogenerare cu randament ridicat este 
stabilită drept condiție în permisul sau 
autorizația nouă sau actualizată, cu condiția 
ca instalația să fie amplasată într-o locație 
în care căldura reziduală poate fi utilizată 
de punctele cu cerere de căldură în 
conformitate cu punctul 1 de la anexa VIII.

Or. en

Amendamentul 1222
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
instalația existentă care generează 
energie electrică cu o putere termică 
nominală totală mai mare de 20 MW este 
renovată substanțial sau dacă, în 
conformitate cu articolul 21 din Directiva 
2010/75/CE, permisul său de funcționare 

eliminat
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este actualizat, conversia care permite 
exploatarea acesteia ca instalație de 
cogenerare cu randament ridicat este 
stabilită drept condiție în permisul sau 
autorizația nouă sau actualizată, cu 
condiția ca instalația să fie amplasată 
într-o locație în care căldura reziduală 
poate fi utilizată de punctele cu cerere de 
căldură în conformitate cu punctul 1 de la 
anexa VIII.
Echiparea instalațiilor de generare a 
electricității cu facilități de captare și 
stocare a carbonului nu trebuie 
considerate renovări în sensul prezentelor 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 1223
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile primelor două paragrafe nu se 
aplică instalațiilor de ardere care trebuie 
să funcționeze mai puțin de 1 500 de ore 
pe an – calculat pe baza unei medii pe o 
perioadă de cinci ani.

Or. de

Justificare

Nici în acest caz nu trebuie împiedicată construcția de capacități de rezervă atât de necesare, 
precum și de capacități pentru acoperirea cererii în perioade de vârf.

Amendamentul 1224
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.
Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Amendamentul 1225
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
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la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.
Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. de

Justificare

Această abordare elimină nevoia de scutiri.

Amendamentul 1226
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
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infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. de

Amendamentul 1227
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

eliminat

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

Or. en

Amendamentul 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

Statele membre pot include în criteriile lor 
de autorizare sau în criteriile de 
certificare condiții de scutire a instalațiilor 
individuale de la dispozițiile alineatului (6) 
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în cazul în care o analiză costuri-beneficii
arată că costurile sunt mai mari decât 
beneficiile în raport cu costurile întregului 
ciclu de viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea aceleiași 
cantități de energie electrică și termică cu 
încălzire sau răcire separată, sau în cazul 
în care nu sunt îndeplinite condițiile 
privind pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice 
suplimentare prevăzute la punctul 1 din 
anexa VIII.

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

Or. en

Amendamentul 1229
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

Statele membre pot include în criteriile lor 
de autorizare sau în criteriile de 
certificare condiții de scutire a instalațiilor 
individuale de la dispozițiile alineatului (6) 
în cazul în care o analiză costuri-beneficii
arată că costurile sunt mai mari decât 
beneficiile în raport cu costurile întregului 
ciclu de viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea aceleiași 
cantități de energie electrică și termică cu 
încălzire sau răcire separată, sau în cazul 
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în care nu sunt îndeplinite condițiile 
privind pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice 
suplimentare prevăzute la punctul 1 din 
anexa VIII.

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

Or. en

Amendamentul 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (6) în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 10 alineatul (7), acest amendament clarifică 
faptul că ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre să stabilească condiții comune de 
scutire de la obligația de PCCE dacă nu sunt îndeplinite condițiile de la literele (a) și (b) ale 
acestui alineat. Ar trebui să se asigure că proiectele care nu sunt viabile din punct de vedere 
economic sau tehnic nu sunt puse în aplicare.

Amendamentul 1231
Evžen Tošenovský
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile alineatului (6) în 
cazul în care:

Statele membre stabilesc condiții de scutire 
de la dispozițiile alineatului (6) în cazul în 
care

Or. en

Amendamentul 1232
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. de

Amendamentul 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1234
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1236
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 1 din anexa VIII; sau

(a) cerința nu este fezabilă din punct de 
vedere tehnic, de exemplu din cauza lipsei 
de disponibilitate a sarcinii termice 
prevăzute la punctul 1 din anexa VIII; sau

Or. en
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Amendamentul 1237
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1239
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1240
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, privind furnizarea 
aceleiași cantități de energie electrică și 
termică cu încălzire sau răcire separată.

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile.

Or. en

Amendamentul 1241
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 

(b) o analiză costuri-beneficii care ține 
seama de toate costurile și beneficiile 
externe arată că costurile sunt mai mari 
decât beneficiile în raport cu costurile 
întregului ciclu de viață, inclusiv 
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energie electrică și termică cu încălzire sau
răcire separată.

investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu producție de energie 
electrică și încălzire și/sau răcire separată.

Or. en

Justificare

Modificările propuse au drept obiectiv asigurarea faptului că viitoarea metodologie pentru 
analiza costuri-beneficii adoptă într-adevăr o abordare mai degrabă extinsă (incluzând mai 
ales costurile externe) și clarificarea propunerii alternative pentru cogenerare și răcire și 
încălzire centralizate cu randament ridicat.

Amendamentul 1242
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că
costurile sunt mai mari decât beneficiile în 
raport cu costurile întregului ciclu de viață, 
inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(b) o analiză costuri-beneficii, care include 
toate costurile externe și beneficiile, arată 
că costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 10 alineatul (4) paragraful 14 litera (c).

Amendamentul 1243
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o analiză consturi-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în infrastructură, 
privind furnizarea aceleiași cantități de 
energie electrică și termică cu încălzire sau 
răcire separată.

(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
proiectul nu este rentabil ținând seama de 
costurile întregului ciclu de viață, inclusiv 
investițiile în infrastructură, privind 
furnizarea aceleiași cantități de energie 
electrică și termică cu încălzire sau răcire 
separată;

Or. en

Amendamentul 1244
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instalația funcționează ca rezervă 
pentru generarea intermitentă de energie 
electrică produsă cu energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 1245
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aplicarea PCCE nu are un rezultat 
socioeconomic pozitiv;

Or. en
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Amendamentul 1246
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1247
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1248
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1249
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1250
Ioan Enciu
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 luni 
de la data notificării. În astfel de cazuri, 
condițiile de scutire nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării iar 
Statele Membre trebuie să țină cont de 
propunerile Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2016. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
aprobarea de către Comisie a măsurilor 
modificate.

Or. pl

Amendamentul 1252
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia
poate refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 luni 
de la data notificării. În astfel de cazuri, 
condițiile de scutire nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. ro

Amendamentul 1253
Robert Goebbels

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate refuza condițiile sau poate 
face propuneri de modificare în termen de 
6 luni de la data notificării. În astfel de 
cazuri, condițiile de scutire nu se aplică de 
către statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2015. 
Comisia refuza condițiile sau poate face 
propuneri de modificare în termen de 6 luni 
de la data notificării. În astfel de cazuri, 
condițiile de scutire nu se aplică de către 
statul membru în cauză decât după 
acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Or. de

Justificare

1 ianuarie 2014 reprezintă un termen prea scurt pentru o directivă, care urmează să fie pusă 
în aplicare în toate statele UE cel devreme în 2013, cu atât mai mult cu cât Comisia trebuie 
să prezinte la aceiași dată de 1 ianuarie 2014 modelul orientativ prevăzut conform articolului 
19 alineatul (2) pentru statele membre. 

Amendamentul 1254
András Gyürk
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Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că 
instalațiile industriale cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW care generează 
căldură reziduală și care sunt construite 
sau renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

eliminat

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.
Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:
(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 2 din anexa VIII; sau
(b) o analiză costuri-beneficii arată că 
costurile sunt mai mari decât beneficiile 
în raport cu costurile întregului ciclu de 
viață, inclusiv investițiile în 
infrastructură, furnizând aceeași cantitate 
de energie termică cu încălzire sau răcire 
separată.
Statele membre notifică Comisiei 
condițiile de scutire până la 1 ianuarie 
2014. Comisia poate refuza condițiile sau 
poate face propuneri de modificare în 
termen de 6 luni de la data notificării. În 
astfel de cazuri, condițiile de scutire nu se 
aplică de către statul membru în cauză 
decât după acceptarea expresă de către 
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Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. en

Amendamentul 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că 
instalațiile industriale cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW care generează 
căldură reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre solicită operatorilor să 
evalueze dacă este posibil din punct de 
vedere tehnic și economic să se asigure că 
instalațiile industriale cu o putere termică 
totală mai mare de 20 MW care generează 
căldură reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Or. fr

Justificare

Operatorii trebuie să stabilească dacă soluțiile pot fi realizate din punct de vedere tehnic și 
economic. Pe de altă parte, investițiile în materie de conectare la rețele de încălzire și răcire 
centralizate vor fi benefice pentru un număr și o varietate foarte mare de actori (actori 
publici, gospodării, întreprinderi din sectorul terțiar etc.).

Amendamentul 1256
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
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mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, în 
măsura în care există studii care au 
certificat fezabilitatea tehnică și 
economică. Instalațiile industriale care 
folosesc căldura reziduală în procesul de 
producție și care măresc deja în acest fel 
eficiența energetică sunt scutite de la 
dispozițiile articolului 10 alineatul (8).

Or. de

Justificare

Comisia pare să fi trecut cu vederea posibilitatea ca instalațiile să folosească deja propria
căldură reziduală.

Amendamentul 1257
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, atunci 
când un astfel de proiect este evaluat ca 
fiind fezabil din punct de vedere 
economic, comercial și tehnic.

Or. en

Justificare

This Amendamentul clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down 
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common conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should 
ensure that projects that are uneconomic or technical unsound must not be 
implemented.Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned 
actors to secure that benefits for the industry outweights the costs.Finally this amendament
includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in CHP and 
waste heat capture to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term 
conditions for companies investing in utilisation of excess heat.

Amendamentul 1258
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, dacă 
acest lucru este fezabil din punct de 
vedere ecologic, tehnic și al eficienței.
Instalațiile industriale care își utilizează 
căldura reziduală în procesul de producție 
sunt excluse de la aceste obligații.

Or. en

Amendamentul 1259
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
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industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.
Instalațiile industriale care își folosesc în 
procesul de producție căldura reziduală 
din motive de eficiență energetică sunt 
scutite de la dispozițiile articolului 10 
alineatul (8).

Or. de

Amendamentul 1260
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura, atunci când 
este adecvat și rentabil, că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 50 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează o cantitate substanțială din 
căldura reziduală produsă.

Or. en

Justificare

Vizarea instalațiilor cu o putere termică mai mare de 50 MW este în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în Directiva 2008/1/CE (Anexa 1).

Amendamentul 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, atunci 
când acest lucru este viabil din punct de 
vedere tehnic și oportun din punct de 
vedere economic.

Or. de

Amendamentul 1262
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, atunci 
când acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnic și oportun din punct de 
vedere economic.

Or. de

Justificare

Căldura reziduală industrială trebuie folosită doar atunci când este oportun din punct de 
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vedere economic. Statele membre trebuie să scutească, prin urmare, instalațiile de obligația 
de a folosi căldura reziduală dacă cheltuielile depășesc beneficiile.

Amendamentul 1263
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă, în 
cazul în care acest lucru este eficient și 
rentabil din punct de vedere economic și
tehnic.

Or. en

Amendamentul 1264
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive]:
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(a) sunt echipate cu unități de cogenerare 
cu randament ridicat și
(b) sunt amplasate în zone în care căldura 
reziduală poate fi utilizată de puncte 
suplimentare cu cerere de energie 
termică, conform descrierii din anexa 
VIII;

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea pentru amendamentul care introduce literele (a) și (b) (noi) la 
articolul 10 alineatul (8) primul paragraf.

Amendamentul 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de 
autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi

Amendamentul 1266
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă criterii de Statele membre pot adopta criterii de 
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autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

autorizare sau criterii echivalente de 
certificare pentru a se asigura că instalațiile 
industriale cu o putere termică totală mai 
mare de 20 MW care generează căldură 
reziduală și care sunt construite sau 
renovate substanțial după [intrarea în 
vigoare a prezentei directive] captează și 
utilizează căldura reziduală produsă.

Or. ro

Amendamentul 1267
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc, în conformitate 
cu planurile naționale de încălzire și 
răcire, mecanisme și măsuri adecvate de 
dezvoltare a infrastructurii pentru a 
asigura conectarea acestor instalații la 
rețelele de încălzire și răcire centralizate. 
Conectarea la rețelele existente trebuie să 
fie dependentă de realizarea unei utilizări 
mai raționale a resurselor, precum și de 
obținerea de beneficii în ceea ce privește 
viabilitatea economică a serviciilor de 
încălzire și răcire centralizată și pentru 
clienții acestora.

Or. de

Justificare

Pentru a garanta siguranța pentru investițiile deja efectuate și beneficii pentru mediu și 
economie, utilizarea căldurii reziduale industriale trebuie extinsă doar atunci când sunt 
garantate o utilizare mai rațională a resurselor naturale și beneficii suplimentare.

Amendamentul 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Costurile de conectare sunt 
suportate de utilizatorii rețelelor.

Or. fr

Justificare

Finanțarea acestor investiții pentru conectare nu poate fi imputată întreprinderilor 
industriale care generează căldura/răcirea. Acestea ar trebui suportate de părțile care 
beneficiază de pe urma conectărilor.

Amendamentul 1269
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate.

Or. en

Justificare

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
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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 1270
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate.

Or. en

Amendamentul 1271
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate.
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instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. de

Justificare

Nu există niciun motiv de abatere de la principiul conform căruia clientul plătește.

Amendamentul 1272
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate, în cazul în care acest lucru 
este rentabil și rezonabil din punct de 
vedere economic și tehnic.

Or. en

Justificare

Nu se vor realiza investiții care nu sunt viabile din punct de vedere economic sau tehnic 
pentru captarea și utilizarea căldurii reziduale. Sistemele de încălzire centralizată furnizează 
căldură gospodăriilor; prin urmare, poate fi de așteptat ca societățile cu căldură reziduală să 
se conecteze la sistemele existente de încălzire centralizată, dar nu pentru conectarea la 
gospodării individuale.

Amendamentul 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate.

Or. en

Justificare

Costurile de dezvoltare a rețelelor de încălzire/răcire centralizate ar trebui suportate de 
utilizatorii rețelelor pentru a garanta o distribuire echilibrată a costurilor și pentru a evita 
denaturarea pieței.

Amendamentul 1274
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea se asigură că
instalațiile respective și actorii implicați 
acoperă în mod corespunzător costurile de 
conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. en
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Justificare

This Amendamentul clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down 
common conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should 
ensure that projects that are uneconomic or technical unsound must not be 
implemented.Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned 
actors to secure that benefits for the industry outweights the costs.Finally this Amendamentul
includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in CHP and 
waste heat capture to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term 
conditions for companies investing in utilisation of excess heat.

Amendamentul 1275
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura fie conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate, fie utilizarea acestei călduri 
reziduale în conformitate cu documentul 
BREF consacrat din sectorul relevant. 
Acestea pot solicita ca instalațiile 
respective să suporte costurile de conectare 
și costurile de dezvoltare a rețelelor de 
încălzire și răcire centralizată necesare 
pentru transportarea căldurii reziduale către 
consumatori.

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 



PE475.982 96/98 AM\883844RO.doc

RO

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 1276
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc, acolo unde este 
rentabil, mecanisme pentru a încuraja
conectarea acestor instalații la rețelele de 
încălzire și răcire centralizate. Acestea pot 
solicita ca în costurile de investiții pentru 
instalațiile respective să fie incluse și
costurile de conectare și costurile de 
dezvoltare a rețelelor de încălzire și răcire 
centralizată necesare pentru transportarea 
căldurii reziduale către consumatori.

Or. ro

Amendamentul 1277
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea ar trebui să sprijine 
instalațiile respective în ceea ce privește 
dezvoltarea rețelelor de încălzire și răcire 
centralizată pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. en
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Amendamentul 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații, în cazul în care acest lucru se 
justifică din punctul de vedere al 
rentabilității, la rețelele de încălzire și 
răcire centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Or. fi

Amendamentul 1279
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate. Acestea pot solicita ca 
instalațiile respective să suporte costurile 
de conectare și costurile de dezvoltare a 
rețelelor de încălzire și răcire centralizată 
necesare pentru transportarea căldurii 
reziduale către consumatori.

Statele membre stabilesc mecanisme 
pentru a asigura conectarea acestor 
instalații la rețelele de încălzire și răcire 
centralizate în cazul în care acest lucru 
este fezabil din punct de vedere tehnic. 
Acestea pot solicita ca instalațiile 
respective să suporte costurile de conectare 
și costurile de dezvoltare a rețelelor de 
încălzire și răcire centralizată necesare 
pentru transportarea căldurii reziduale către 
consumatori.

Or. en
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