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Amendamentul 1280

Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:

eliminat

(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.

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 1281
Konrad Szymański
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții de 
scutire de la dispozițiile menționate la 
primul paragraf în cazul în care:

Statele membre pot include în criteriile lor 
de autorizare sau în criteriile echivalente 
de certificare condiții de scutire a 
anumitor instalații de la dispozițiile 
menționate la primul paragraf 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, 
furnizând aceeași cantitate 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 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.

Or. en

Amendamentul 1282
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – 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 2 din anexa VIII; sau

eliminat

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 1283
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 2 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt îndeplinite condițiile privind 
pragurile aplicabile în legătură cu 
disponibilitatea sarcinii termice prevăzute 
la punctul 2 din anexa VIII; sau

eliminat

Or. fi

Amendamentul 1285
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

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.
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Amendamentul 1286
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1287
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

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

Or. en

Amendamentul 1288
Norbert Glante
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) o analiză costuri-beneficii care ia în 
calcul 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, furnizând aceeași cantitate 
de energie termică cu încălzire sau răcire 
separată;

Or. de

Justificare

A se consulta articolul 10 alineatul (4) paragraful 1 litera (c)

Amendamentul 1289
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) potențialul economic și/sau geografic
nu face posibilă conectarea ;

Or. de

Justificare

Conectarea instalațiilor la rețelele urbane de încălzire și răcire trebuie să fie fezabilă din 
punct de vedere economic și tehnic. O analiză costuri-beneficii trebuie să asigure acest lucru, 
înainte de a lua alte măsuri.

Amendamentul 1290
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4
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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.

eliminat

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 1291
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

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 

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

Or. en

Amendamentul 1292
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

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.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
acorda scutiri, fără a lăsa Comisiei posibilitatea de a se opune.

Amendamentul 1293
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate refuza condițiile sau poate face 

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate face propuneri de modificare în 
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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.

termen de 6 luni de la data notificării, iar 
Statele Membre trebuie să țină cont de 
propunerile Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

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 1295
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

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 

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 
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acceptarea expresă de către Comisie a 
măsurilor retrimise sau modificate.

Comisie a măsurilor retrimise sau 
modificate.

Or. ro

Amendamentul 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. Comisia 
poate să refuze aceste măsuri sau să facă 
sugestii de modificare în termen de 6 luni 
de la notificare. 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 să facă sugestii de modificare în
termen de 6 luni de la notificare. 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

Amendamentul 1297
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei condițiile 
de scutire până la 1 ianuarie 2014. 
Comisia poate să refuze aceste măsuri sau
să facă sugestii de modificare în termen de 
6 luni de la notificare. 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. Comisia poate să refuze aceste 
măsuri sau să facă sugestii de modificare în 
termen de 6 luni de la notificare. 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
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Justificare

Piețele și tehnologiile se dezvoltă în permanență. Prin urmare, este necesară o flexibilitate 
mai mare în ceea ce privește acordarea scutirilor.

Amendamentul 1298
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b).

eliminat

Or. en

Justificare

Calculele privind investițiile economice și tehnice sunt dezvoltate pentru a evalua 
rentabilitatea investițiilor în centrale electrice. Nu este necesară efectuarea unei noi analize 
costuri-beneficii la nivelul UE, în special a cogenerării cu randament ridicat.

Amendamentul 1299
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 

eliminat
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litera (b).

Or. de

Justificare

În fiecare caz, s-au propus studii de fezabilitate tehnică și economică compatibile cu 
instalația concretă și situația generală. Abordarea Comisiei, o regulă pentru toți, trebuie 
respinsă din start din motive de subsidiaritate și proporționalitate.

Amendamentul 1300
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1301
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 

eliminat
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litera (b).

Or. en

Amendamentul 1302
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b). Metodologia 
este elaborată în consultare cu părțile 
interesate implicate.
Toate analizele costuri-beneficii iau în 
considerare:
– viabilitatea microeconomică;

– efectele globale în materie de eficiență 
energetică și eficiență a resurselor 
exercitate de rețelele energetice existente 
la nivel local;
– caracteristicile profilului cererii de 
energie la nivel local; și
– durata de funcționare și ciclurile tipice 
de investiții ale instalațiilor afectate.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că un proiect PCCE nu numai că este viabil din punct de vedere 
socioeconomic, ci, de asemenea, prezintă avantaje pentru investitorii implicați. O 
metodologie pentru analiza costuri-beneficii ar trebui să includă aceste perspective și să fie 
pregătită să implice industria care realizează investițiile.
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Amendamentul 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b). Metodologia 
este elaborată în consultare cu părțile 
interesate implicate. O astfel de 
metodologie trebuie să ia în considerare 
atât perspectivele socioeconomice, cât și 
pe cele de finanțare pentru întreprinderi.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că un proiect PCCE nu numai că este viabil numai din punct de 
vedere socioeconomic, ci, de asemenea, prezintă avantaje pentru investitorii implicați. 
Cogenerarea cu randament ridicat nu ar trebui să reprezinte un obiectiv în sine. O 
metodologie pentru analiza costuri-beneficii ar trebui să includă aceste perspective și să fie 
pregătită să implice industria care realizează investițiile.

Amendamentul 1304
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b). Metodologia 
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este elaborată în consultare cu părțile 
interesate implicate. O astfel de 
metodologie trebuie să ia în considerare 
atât perspectivele socioeconomice, cât și 
pe cele de finanțare pentru întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 1305
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii 
menționată la alineatul (4) litera (c), 
alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) litera 
(b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, un cadru 
general comun pentru realizarea analizei
costuri-beneficii menționată la alineatul (4) 
litera (c), alineatul (7) litera (b) și alineatul 
(8) litera (b).

Or. ro

Amendamentul 1306
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) 
litera (b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
în conformitate cu orientările de bază, 
astfel cum sunt stabilite în anexa VIIIa,
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b).

(9) Metodologia privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b) este prezentată în anexa VIIIa.

Or. en

Amendamentul 1308
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o 
metodologie privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b).

(9) Metodologia privind analiza costuri-
beneficii menționată la alineatul (4) litera 
(c), alineatul (7) litera (b) și alineatul (8) 
litera (b) este prezentată în anexa VIIIa.

Or. en

Amendamentul 1309
Teresa Riera Madurell
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (1) litera (a), alineatul (4) 
litera (c), alineatul (7) litera (b) și alineatul 
(8) litera (b).

Or. en

Amendamentul 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (4) litera (c), alineatul (7) litera 
(b) și alineatul (8) litera (b).

(9) Comisia stabilește până la 1 ianuarie 
2013, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 18, o metodologie 
privind analiza costuri-beneficii menționată 
la alineatul (1) litera (a), alineatul (4) 
litera (c), alineatul (7) litera (b) și alineatul 
(8) litera (b).

Or. en

Amendamentul 1311
András Gyürk

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

(10) Pe baza valorilor de referință 
armonizate ale randamentului menționate 
în anexa II litera (f), statele membre se 
asigură că originea energiei electrice 
produse prin cogenerare cu randament 
ridicat poate fi garantată în conformitate 
cu criteriile obiective, transparente și 
nediscriminatorii stabilite de fiecare stat 
membru în parte. Statele membre se 
asigură că garanția de origine respectă 
cerințele și conține cel puțin informațiile 
prevăzute în anexa IX.

eliminat

Statele membre își recunosc reciproc 
garanțiile de origine, exclusiv ca dovadă a 
elementelor prevăzute în prezentul 
alineat. Orice refuz de recunoaștere a 
garanției de origine ca dovadă, în special 
din motive ce țin de prevenirea fraudelor, 
trebuie să se bazeze pe criterii obiective, 
transparente și nediscriminatorii. Statele 
membre notifică Comisiei un astfel de 
refuz și motivele acestuia. În cazul unui 
refuz de a recunoaște o garanție de 
origine, Comisia poate obliga partea în 
cauză să o recunoască, ținând cont, în 
special, de criteriile obiective, 
transparente și nediscriminatorii pe care 
se bazează această recunoaștere.
Comisia este împuternicită să 
reexamineze, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
valorile de referință armonizate ale 
randamentului prevăzute în Decizia 
Comisiei [numărul deciziei], în temeiul 
Directivei 2004/8/CE, prima dată până la 
1 ianuarie 2015, iar ulterior la fiecare 
zece ani.

Or. en

Amendamentul 1312
Gunnar Hökmark
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pe baza valorilor de referință 
armonizate ale randamentului menționate 
în anexa II litera (f), statele membre se 
asigură că originea energiei electrice 
produse prin cogenerare cu randament 
ridicat poate fi garantată în conformitate 
cu criteriile obiective, transparente și 
nediscriminatorii stabilite de fiecare stat 
membru în parte. Statele membre se 
asigură că garanția de origine respectă 
cerințele și conține cel puțin informațiile 
prevăzute în anexa IX.

eliminat

Statele membre își recunosc reciproc 
garanțiile de origine, exclusiv ca dovadă a 
elementelor prevăzute în prezentul 
alineat. Orice refuz de recunoaștere a 
garanției de origine ca dovadă, în special 
din motive ce țin de prevenirea fraudelor, 
trebuie să se bazeze pe criterii obiective, 
transparente și nediscriminatorii. Statele 
membre notifică Comisiei un astfel de 
refuz și motivele acestuia. În cazul unui 
refuz de a recunoaște o garanție de 
origine, Comisia poate obliga partea în 
cauză să o recunoască, ținând cont, în 
special, de criteriile obiective, 
transparente și nediscriminatorii pe care 
se bazează această recunoaștere.
Comisia este împuternicită să 
reexamineze, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
valorile de referință armonizate ale 
randamentului prevăzute în Decizia
Comisiei [numărul deciziei], în temeiul 
Directivei 2004/8/CE, prima dată până la 
1 ianuarie 2015, iar ulterior la fiecare 
zece ani.

Or. en
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Amendamentul 1313
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre își recunosc reciproc 
garanțiile de origine, exclusiv ca dovadă a
elementelor prevăzute în prezentul alineat. 
Orice refuz de recunoaștere a garanției de 
origine ca dovadă, în special din motive ce 
țin de prevenirea fraudelor, trebuie să se 
bazeze pe criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii. Statele membre notifică 
Comisiei un astfel de refuz și motivele 
acestuia. În cazul unui refuz de a 
recunoaște o garanție de origine, Comisia 
poate obliga partea în cauză să o 
recunoască, ținând cont, în special, de 
criteriile obiective, transparente și 
nediscriminatorii pe care se bazează 
această recunoaștere.

Statele membre își recunosc reciproc 
garanțiile de origine, exclusiv ca dovadă a 
elementelor prevăzute în prezentul alineat. 
Orice refuz de recunoaștere a garanției de 
origine ca dovadă, în special din motive ce 
țin de prevenirea fraudelor, trebuie să se 
bazeze pe criterii obiective, transparente și 
nediscriminatorii. Statele membre notifică 
Comisiei un astfel de refuz și motivele 
acestuia.

Or. en

Amendamentul 1314
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să 
reexamineze, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
valorile de referință armonizate ale 
randamentului prevăzute în Decizia 
Comisiei [numărul deciziei], în temeiul 
Directivei 2004/8/CE, prima dată până la 

eliminat
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1 ianuarie 2015, iar ulterior la fiecare 
zece ani.

Or. en

Amendamentul 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să reexamineze, 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18, valorile de 
referință armonizate ale randamentului 
prevăzute în Decizia Comisiei [numărul 
deciziei], în temeiul Directivei 2004/8/CE, 
prima dată până la 1 ianuarie 2015, iar 
ulterior la fiecare zece ani.

Având în vedere evoluțiile și inovațiile 
tehnologice, Comisia este împuternicită să 
reexamineze, prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
valorile de referință armonizate ale 
randamentului prevăzute în Decizia 
Comisiei [numărul deciziei], în temeiul 
Directivei 2004/8/CE, prima dată până la 1 
ianuarie 2015, iar ulterior la fiecare zece 
ani.

Or. fi

Amendamentul 1316
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să reexamineze, 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18, valorile de 
referință armonizate ale randamentului 
prevăzute în Decizia Comisiei [numărul 
deciziei], în temeiul Directivei 2004/8/CE, 
prima dată până la 1 ianuarie 2015, iar 
ulterior la fiecare zece ani.

Comisia este împuternicită să reexamineze, 
prin intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18 și ținând 
seama de progresele tehnologice, valorile 
de referință armonizate ale randamentului 
prevăzute în Decizia Comisiei [numărul 
deciziei],, în temeiul Directivei 2004/8/CE, 
prima dată până la 1 ianuarie 2015, iar 
ulterior la fiecare zece ani.
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Or. de

Justificare

Progresul tehnic ar trebui să fie decisiv pentru o adaptare.

Amendamentul 1317
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre se asigură că orice 
sprijin disponibil pentru cogenerare face 
obiectul energiei electrice produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat și că 
căldura reziduală este utilizată în mod 
eficient pentru realizarea economiilor de 
energie primară. Acestea nu fac diferența 
între electricitatea consumată în cadrul 
sitului și electricitatea exportată către 
rețea. După caz, sprijinul public pentru 
cogenerare, precum și generarea și 
rețelele de încălzire centralizată fac 
obiectul normelor privind ajutoarele de 
stat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1318
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Statele membre se asigură că orice 
sprijin disponibil pentru cogenerare face 
obiectul energiei electrice produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat și că 

eliminat
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căldura reziduală este utilizată în mod 
eficient pentru realizarea economiilor de 
energie primară. Acestea nu fac diferența 
între electricitatea consumată în cadrul 
sitului și electricitatea exportată către 
rețea. După caz, sprijinul public pentru 
cogenerare, precum și generarea și 
rețelele de încălzire centralizată fac 
obiectul normelor privind ajutoarele de 
stat.

Or. en

Amendamentul 1319
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre furnizează orientări 
cu privire la o metodologie de calcul a 
rentabilității pentru cogenerarea cu 
randament ridicat. Ele notifică Comisiei 
aceste orientări înainte de 
1 ianuarie 2014.

Or. en

Amendamentul 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre vor asigura 
ajutoarele publice pentru planurile de 
renovare a ferestrelor sau a altor 
elemente de izolație.
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Or. es

Amendamentul 1321
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transformarea energiei eliminat
Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
și pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția 
Comisiei, la cerere. Statele membre includ 
un rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1322
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transformarea energiei eliminat
Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
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toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
și pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția 
Comisiei, la cerere. Statele membre includ 
un rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Nu este necesar un registru suplimentar al activelor în plus față de schema de comercializare 
a emisiilor.

Amendamentul 1323
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transformarea energiei eliminat
Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
și pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția 
Comisiei, la cerere. Statele membre includ 
un rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
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rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Având în vedere cerințele de raportare deja substanțiale care ar fi necesare în temeiul 
prezentei directive furnizarea acestor informați nu se justifică, sau se justifică în foarte mică 
măsură, prin beneficii pozitive.

Amendamentul 1324
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
și pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția 
Comisiei, la cerere. Statele membre includ 
un rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1325
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2) si se asigură că 
povara administrativă este redusă la 
minim.

Or. ro

Amendamentul 1326
Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 20 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).



PE475.983v01-00 30/113 AM\883845RO.doc

RO

Or. it

Justificare

Valoarea indicată de 20 MW se referă la pragul minim deja existent pentru clasificarea 
instalațiilor de producere a energiei electrice în Registrul european al Schemei europene de 
comercializare a certificatelor de emisii (legat de punerea în aplicare a Protocolului de la 
Kyoto). Importanța sa constă în posibilitatea de a avea două bănci de date care să poată fi 
comparate, una privind emisiile, iar cealaltă privind datele referitoare la energie.

Amendamentul 1327
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice instalațiilor 
incluse în inventarele respective sunt puse 
la dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare 
pe teritoriul național. Acesta este actualizat 
o dată la trei ani. Datele anuale specifice 
instalațiilor incluse în inventarele 
respective sunt puse la dispoziția Comisiei, 
la cerere. Statele membre includ un 
rezumat neconfidențial care conține 
informații agregate ale inventarelor în 
rapoartele menționate la articolul 19 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
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target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Amendamentul 1328
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri 
minerale și gaze naturale pe teritoriul 
național. Acesta este actualizat o dată la 
trei ani. Datele anuale specifice instalațiilor 
incluse în inventarele respective sunt puse 
la dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Statele membre elaborează un inventar de 
date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Desemnarea explicită a anumitor instalații este discriminatorie. Instalațiile de transformare a 
energiei ar trebui tratate în mod egal.

Amendamentul 1329
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre elaborează un inventar de Statele membre elaborează un inventar de 
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date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la trei ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

date, în conformitate cu anexa X, pentru 
toate instalațiile care se ocupă cu arderea 
combustibililor cu o putere termică 
nominală totală de 50 MW sau mai mare și 
pentru cele care rafinează uleiuri minerale 
și gaze naturale pe teritoriul național. 
Acesta este actualizat o dată la cinci ani. 
Datele anuale specifice instalațiilor incluse 
în inventarele respective sunt puse la 
dispoziția Comisiei, la cerere. Statele 
membre includ un rezumat neconfidențial 
care conține informații agregate ale 
inventarelor în rapoartele menționate la 
articolul 19 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 1330
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.
În plus, statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare în 
domeniul energiei adoptă o abordare 
integrată care include potențialele 
economii în sectorul aprovizionării cu 
energie și sectoarele utilizatorilor finali.
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Or. en

Amendamentul 1331
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente. 
În plus, statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare în 
domeniul energiei adoptă o abordare 
integrată care include potențialele 
economii în sectorul aprovizionării cu 
energie și sectoarele de utilizare finală.

Or. en

Justificare

Prin această modificare propusă, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie 
autorizate să recompenseze/sprijine operatorii energetici locali/regionali care acționează în 
interesul sistemului energetic.

Amendamentul 1332
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.
În plus, statele membre se asigură că 
autoritățile naționale de reglementare în 
domeniul energiei adoptă o abordare 
integrată care include potențialele 
economii în sectorul aprovizionării cu 
energie și sectoarele de utilizare finală.

Or. en

Amendamentul 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua stimulează 
operatorii de rețea să ofere servicii de 
sistem utilizatorilor de rețea care le permit 
să pună în aplicare măsuri de îmbunătățire 

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei acordă atenția cuvenită eficienței 
energetice în deciziile adoptate cu privire 
la exploatarea infrastructurii de gaze 
naturale și energie electrică. Acestea se 
asigură, în special, că tarifele și 
regulamentele privind rețeaua oferă 
stimulente pentru a pune în aplicare 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice în contextul dezvoltării continue 
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a eficienței energetice în contextul 
dezvoltării continue a rețelelor inteligente.

a rețelelor inteligente.

Or. en

Amendamentul 1334
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că gospodăriile 
sau comunitățile au posibilitatea de a 
furniza rețelei electrice excesul de energie 
electrică generată de tehnologii la scară 
mică sau microtehnologii și sunt 
compensate financiar pentru aceasta. 
Atunci când cetățenii, în mod individual 
sau în grup, dețin și operează 
microsisteme de energie regenerabilă, 
energia electrică generată nu este 
considerată drept producție, ci eficiență 
energetică.

Or. en

Amendamentul 1335
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
regulamentele privind rețeaua și tarifele de 
rețea stabilite sau aprobate de către 
autoritățile de reglementare în domeniul 
energiei îndeplinesc criteriile de la anexa 
XI, luându-se în considerare orientările și 

În ceea ce privește energia electrică, 
statele membre se asigură că regulamentele 
privind rețeaua și tarifele de rețea stabilite 
sau aprobate de către autoritățile de 
reglementare în domeniul energiei 
îndeplinesc criteriile de la anexa XI, 
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codurile dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentele nr. 714/2009 și 715/2009.

luându-se în considerare orientările și 
codurile dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentul nr. 714/2009. În ceea ce 
privește gazele naturale, statele membre 
se asigură că reglementările privind 
rețeaua și tarifele de rețea stabilite sau 
aprobate de către autoritățile de 
reglementare în domeniul energiei sunt 
elaborate în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2009.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să facă diferența între cerințele privind transportul și distribuția de 
energie electrică și transportul și distribuția de gaze naturale.

Amendamentul 1336
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
regulamentele privind rețeaua și tarifele de 
rețea stabilite sau aprobate de către 
autoritățile de reglementare în domeniul 
energiei îndeplinesc criteriile de la anexa 
XI, luându-se în considerare orientările și 
codurile dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentele nr. 714/2009 și 715/2009.

Statele membre se asigură că 
regulamentele privind rețeaua electrică și 
tarifele de rețea electrică stabilite sau 
aprobate de către autoritățile de 
reglementare în domeniul energiei 
îndeplinesc criteriile de la anexa XI, 
luându-se în considerare orientările și 
codurile dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentele nr. 714/2009 și 715/2009.

Or. en

Amendamentul 1337
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
regulamentele privind rețeaua și tarifele de 
rețea stabilite sau aprobate de către 
autoritățile de reglementare în domeniul 
energiei îndeplinesc criteriile de la anexa 
XI, luându-se în considerare orientările și 
codurile dezvoltate în conformitate cu 
Regulamentele nr. 714/2009 și 715/2009.

Statele membre se asigură că 
regulamentele privind rețeaua și tarifele de 
rețea stabilite sau aprobate de către 
autoritățile de reglementare în domeniul 
energiei electrice îndeplinesc criteriile de 
la anexa XI, luându-se în considerare 
orientările și codurile dezvoltate în 
conformitate cu Regulamentul
nr. 714/2009.

Or. en

Justificare

Întrucât anexa XI se aplică numai energiei electrice, referirile la gazele naturale în 
paragraful 2 trebuie eliminate.

Amendamentul 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare în domeniul 
energiei încurajează resursele la nivelul
cererii, cum ar fi răspunsul la cerere, 
pentru a participa într-un mod
nediscriminatoriu alături de
aprovizionare pe piețele energetice locale
sau regionale. Dacă este necesar, statele
membre solicită autorităților naționale de 
reglementare și OST să definească
specificațiile tehnice pentru participarea
pe piețele energetice și pe piețele de
rezerve terțe, pe baza cerințelor tehnice 
ale acestor piețe și a capacităților de 
răspuns la cerere. Potențialul de răspuns 
la cerere ar trebui să fie luat în
considerare pe deplin la punerea în 
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aplicare a ratei de adecvare a capacității 
naționale sau a altor măsuri de securitate
în materie de energie.

Or. en

Justificare

Răspunsul la cerere este un concept-cheie care trebuie să fie definit în prezenta directivă 
întrucât este relativ nou, însă are un potențial economic și de mediu considerabil. Accesul 
răspunsului la cerere pe piețele cu ridicata și dezvoltarea piețelor naționale și regionale de 
răspuns la cerere trebuie să fie facilitate.

Amendamentul 1339
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de reglementare încurajează 
gestionarea cererii de energie (răspunsul 
la cerere) pe piețele cu ridicata la nivel 
local sau regional.

Or. fr

Amendamentul 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că
autoritățile naționale de reglementare în 
domeniul energiei încurajează resursele
la nivelul cererii, cum ar fi răspunsul la
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cerere, pentru a participa alături de
aprovizionare pe piețele cu ridicata locale
sau regionale.

Or. en

Amendamentul 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
gospodăriile sau comunitățile au 
posibilitatea de a furniza rețelei electrice 
excesul de energie electrică generată de 
tehnologii la scară mică sau 
microtehnologii și sunt compensate 
financiar pentru aceasta. Atunci când 
cetățenii, individual sau în grup, dețin și 
operează microsisteme de energie 
regenerabilă, energia electrică generată 
nu este considerată producție, ci eficiență 
energetică.

Or. en

Amendamentul 1342
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
adoptă planuri:

eliminat

(a) care evaluează potențialul de eficiență 
energetică al infrastructurii naționale de 
gaze, electricitate și încălzire și răcire 
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centralizată, în special în ceea ce privește 
transportul, distribuția, gestiunea sarcinii 
și interoperabilitatea, precum și 
conectarea la instalațiile care generează 
energie electrică;
(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, cu un 
orar detaliat.

Or. en

Justificare

Operatorii de rețele de energie electrică, gaze și energie termică stau la baza normelor 
economice în mediul de afaceri și, prin urmare, își construiesc și operează activele în cel mai 
eficient mod.

Amendamentul 1343
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care evaluează potențialul de eficiență 
energetică al infrastructurii naționale de 
gaze, electricitate și încălzire și răcire 
centralizată, în special în ceea ce privește 
transportul, distribuția, gestiunea sarcinii și 
interoperabilitatea, precum și conectarea la 
instalațiile care generează energie electrică;

(a) care evaluează potențialul de eficiență 
energetică al infrastructurii naționale de 
gaze, electricitate și încălzire și răcire 
centralizată, în special în ceea ce privește 
transportul, distribuția, gestiunea sarcinii și 
interoperabilitatea, precum și conectarea la 
instalațiile care generează energie electrică, 
inclusiv microgeneratoarele și 
generatoarele de energie la scară mică;

Or. en

Amendamentul 1344
Patrizia Toia
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
sau măsuri pentru a facilita integrarea 
producției de energie regenerabilă în 
cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

Or. en

Amendamentul 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
sau măsuri pentru a facilita integrarea 
producției de energie regenerabilă în 
cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

Or. en

Amendamentul 1346
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, ținând 
seama în mod corespunzător de distanța 
de transport, cu un orar detaliat.

Or. pl

Justificare

De distanță depind costurile de investiție și pierderile de transport.

Amendamentul 1347
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care identifică măsuri și investiții 
concrete pentru introducerea unor 
îmbunătățiri ale randamentului energetic 
rentabile din punct de vedere al costurilor 
în cadrul infrastructurii rețelei, cu un orar 
detaliat.

(b) care solicită operatorilor de rețele să 
identifice măsuri și investiții concrete 
pentru introducerea unor îmbunătățiri ale 
randamentului energetic rentabile din punct 
de vedere al costurilor în cadrul 
infrastructurii rețelei, cu un orar detaliat.

Or. en

Amendamentul 1348
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care evaluează potențialul de 
eficiență energetică al infrastructurii 
naționale de gaze, energie electrică și 
încălzire și răcire centralizată, în special 
în ceea ce privește transportul, distribuția, 
gestionarea sarcinii și interoperabilitatea, 
precum și racordarea la instalațiile care 
generează energie electrică, inclusiv 
microgeneratoarele și generatoarele de 
energie la scară mică.

Or. en

Amendamentul 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care evaluează posibilitatea de a 
înființa o piață cu capacitate anticipativă 
pentru piața energiei electrice. Această 
evaluare ar trebui să includă o analiză 
costuri-beneficii a alinierii piețelor 
fiecărui stat membru pentru a avea ca 
obiectiv o piață europeană.

Or. en

Amendamentul 1350
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care stabilesc sursele de finanțare, 
inclusiv fondurile structurale, fondurile
naționale, regionale, locale și 
împrumuturile planificate;

Or. ro

Amendamentul 1351
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) care să răspundă provocărilor 
sociale, tehnice și financiare.

Or. ro

Amendamentul 1352
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot permite 
componente de sisteme și structuri 
tarifare cu scop social pentru transportul 
și distribuția energiei furnizate în rețea, 
cu condiția ca orice efecte de subminare 
asupra sistemului de transport și 
distribuție să fie păstrate la nivelul minim 
necesar și să nu fie disproporționate în 
raport cu obiectivul social.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1353
Konrad Szymański

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot permite 
componente de sisteme și structuri 
tarifare cu scop social pentru transportul 
și distribuția energiei furnizate în rețea, 
cu condiția ca orice efecte de subminare 
asupra sistemului de transport și 
distribuție să fie păstrate la nivelul minim 
necesar și să nu fie disproporționate în 
raport cu obiectivul social.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată sau cele 
care ar putea împiedica participarea 
răspunsului la cerere, inclusiv a 
agregatorilor de servicii, la serviciile de 
echilibrare și serviciile auxiliare. În 
special, tarifele de transport și distribuție 
sunt concepute pentru a recompensa 
operatorii de rețele pentru o eficiență 
sporită în proiectarea și operarea 
infrastructurii, eliminând totodată 
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stimulentele pentru volume de transfer 
crescute și oferindu-le în continuare 
clienților finali semnale adecvate de preț
și stimulente pentru economisirea de 
energie. În această privință, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/72/CE și articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, 
statele membre pot impune obligații de
serviciu public legate de eficiența 
energetică a întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Justificare

Furnizarea de programe de eficiență energetică clienților în conformitate cu modelul 
economic tradițional de utilitate creează conflicte fundamentale cu obiectivele financiare de 
utilitate, care sunt creșterea veniturilor prin creșterea volumului vânzărilor de energie. 
Măsurile trebuie să fie mai degrabă puse în aplicare pentru a recompensa utilitățile pentru 
investiții în eficiența energetică a locuințelor, întreprinderilor, instituțiilor și industriilor 
clienților lor.

Amendamentul 1355
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
special, tarifele de transport și distribuție 
sunt concepute pentru a recompensa 
operatorii de rețele pentru o eficiență 
sporită în proiectarea și operarea 
infrastructurii, eliminând totodată 
stimulentele pentru volume de transfer 
crescute și oferindu-le în continuare 
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electricității, respectiv în sectorul gazului. clienților finali semnale adecvate de preț
și stimulente pentru economisirea de 
energie. În această privință, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/72/CE și articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, 
statele membre pot impune obligații de 
serviciu public legate de eficiența 
energetică a întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Justificare

Economisirea de energie și eficiența energetică pot economisi bani pentru clienți și reduce 
dependența Europei de furnizările externe. Măsurile ar trebui să recompenseze utilitățile 
pentru investiții în eficiența energetică a clienților lor – locuințe, întreprinderi, instituții și 
industrii – mai degrabă decât să crească veniturile prin creșterea volumului vânzărilor de 
energie.

Amendamentul 1356
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
special, tarifele de transport și distribuție 
sunt concepute pentru a recompensa 
operatorii de rețele pentru o eficiență 
sporită în proiectarea și operarea 
infrastructurii, eliminând totodată 
stimulentele pentru volume de transfer 
crescute și oferindu-le în continuare 
clienților finali semnale adecvate de preț
și stimulente pentru economisirea de 
energie. În această privință, în 
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conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/72/CE și articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, 
statele membre pot impune obligații de 
serviciu public legate de eficiența 
energetică a întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 1357
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată și 
promovează stimulente pentru 
participarea utilizatorilor finali la piețele 
energetice, în special prin programe de 
adaptare a consumului de energie. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/72/CE și articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, 
statele membre pot impune obligații de 
serviciu public legate de eficiența 
energetică a întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. fr

Amendamentul 1358
Patrizia Toia



AM\883845RO.doc 49/113 PE475.983v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată și 
reorientează aceste stimulente în vederea 
participării consumatorilor la eficiența 
sistemului, inclusiv la răspunsul la cerere. 
În această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată și 
reorientează aceste stimulente în vederea 
participării consumatorilor la eficiența 
sistemului, inclusiv la răspunsul la cerere, 
în funcție de contextul național. În această 
privință, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/72/CE și 



PE475.983v01-00 50/113 AM\883845RO.doc

RO

care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/73/CE, statele membre pot impune 
obligații de serviciu public legate de 
eficiența energetică a întreprinderilor care 
își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 1360
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată și 
reorientează aceste stimulente în vederea 
participării consumatorilor la eficiența 
sistemului, inclusiv la răspunsul la cerere, 
în funcție de contextul național. În această 
privință, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Directiva 2009/72/CE și 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/73/CE, statele membre pot impune 
obligații de serviciu public legate de 
eficiența energetică a întreprinderilor care 
își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 1361
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4) Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care contracarează 
eficiența energetică în ceea ce privește 
generarea, transportul și distribuția de 
energie. În această privință, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

Or. en

Amendamentul 1362
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4). Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului.

(4). Statele membre asigură eliminarea 
stimulentelor în ceea ce privește tarifele de 
transport și distribuție care conduc la 
creșterea nejustificată a volumului de 
energie distribuită sau transportată. În 
această privință, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2009/72/CE și articolul 3 alineatul (2) din 
Directiva 2009/73/CE, statele membre pot 
impune obligații de serviciu public legate 
de eficiența energetică a întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în sectorul 
electricității, respectiv în sectorul gazului. 
Acest lucru nu ar trebui să împiedice 
operatorii de rețea să introducă structuri
tarifare bazate pe costuri.

Or. de
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Justificare

Introducerea contoarelor inteligente va face ca tarifele să fie si mai puțin legate de consum 
(în volum) și, în schimb, să depindă mai mult de disponibilitatea curentului electric și a 
căldurii. Ar trebuie să se țină seama de această evoluție, care este rezultatul unor decizii 
politice..

Amendamentul 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre adoptă măsuri și 
orientări pentru promovarea și aplicarea 
răspunsului la cerere pentru situri și 
clădiri industriale, comerciale și 
rezidențiale, îndeosebi în ceea ce privește 
integrarea resurselor de la nivelul cererii 
pe piețele regionale de energie electrică și 
racordarea acestora la rețeaua energetică, 
în contextul viitoarelor planuri naționale 
de acțiune pentru punerea în aplicare a 
rețelelor inteligente.

Or. en

Justificare

Corelarea eficienței energetice cu tehnologiile și programele de răspuns la cerere vor 
optimiza consumul energetic al clădirilor în contextul cerințelor rețelei globale și al eficienței 
(de exemplu, în timpul orelor de vârf).

Amendamentul 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
care acordă prioritate accesului și 
repartizării la rețea a energiei electrice 
produse din surse regenerabile, statele 
membre se asigură că, în temeiul cerințelor 
referitoare la menținerea fiabilității și 
securității rețelei, bazate pe criteriile 
transparente și nediscriminatorii definite de 
către autoritățile naționale competente, 
operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție din 
teritoriu:

Or. en

Amendamentul 1365
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
care acordă prioritate accesului și 
repartizării la rețea a energiei electrice 
produse din surse regenerabile, statele 
membre se asigură că, în temeiul cerințelor 
referitoare la menținerea fiabilității și 
securității rețelei, bazate pe criteriile 
transparente și nediscriminatorii definite de 
către autoritățile naționale competente, 
operatorii de sisteme de transport și 
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operatorii de sisteme de distribuție din 
teritoriu:

Or. en

Amendamentul 1366
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(2) din Directiva 2009/28/CE, care acordă 
prioritate accesului și repartizării la rețea 
a energiei electrice produse din surse 
regenerabile, statele membre se asigură că, 
în temeiul cerințelor referitoare la 
menținerea fiabilității și securității rețelei, 
bazate pe criteriile transparente și 
nediscriminatorii definite de către 
autoritățile naționale competente, 
operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție din 
teritoriu:

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu trebuie să afecteze stimulentele pentru energia din surse regenerabile, 
convenite în cadrul Directivei 2009/28/CE.

Amendamentul 1367
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, precum și a 
rentabilității, și pe baza criteriilor
transparente și nediscriminatorii definite de 
către autoritățile naționale competente, 
operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție din 
teritoriu:

Or. en

Amendamentul 1368
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale 
competente, operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție din teritoriu:

Statele membre se asigură că, în temeiul 
cerințelor referitoare la menținerea 
fiabilității și securității rețelei, bazate pe 
criteriile transparente și nediscriminatorii 
definite de către autoritățile naționale de 
reglementare în domeniul energiei, 
operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție din 
teritoriu:

Or. en

Amendamentul 1369
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) garantează transportul și distribuția 
energiei electrice produse prin cogenerare 
cu randament ridicat;

(a) garantează transportul și distribuția 
energiei electrice produse prin cogenerare 
cu randament ridicat în defavoarea 
energiei electrice generate de combustibili 
fosili mai puțin eficienți, în măsura în 
care funcționarea sistemului național de 
energie electrică permite acest lucru;

Or. en

Amendamentul 1370
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat, în 
măsura în care energia electrică produsă 
provine de la o instalație de cogenerare 
alimentată de o sursă regenerabilă și/sau 
nevoia de energie termică este cel puțin 
egală cu energia termică generată de 
această instalație;

Or. fr

Amendamentul 1371
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la (b) oferă acces prioritar sau garantat la 
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rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat în 
defavoarea energiei electrice generate de 
combustibili fosili mai puțin eficienți, în 
măsura în care funcționarea sistemului 
național de energie electrică permite acest 
lucru;

Or. en

Amendamentul 1372
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces prioritar sau garantat, și 
față de energiile regenerabile, la rețeaua 
de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

Or. de

Justificare

Dacă energia electrică obținută din surse regenerabile ar avea prioritate la alimentare, 
cuplarea producției de curent electric cu producția de căldură în cazul cogenerării ar 
determina, de asemenea, scăderea producției de căldură. Din motive practice, cogenerarea 
are de regulă prioritate și față de energiile regenerabile.

Amendamentul 1373
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces garantat la rețeaua de 
energie electrică produsă prin cogenerare 
cu randament ridicat;
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Or. en

Justificare

Acordarea accesului sau repartizarea prioritare pentru cogenerarea cu randament ridicat nu 
funcționează pe piețele deschise de energie electrică care se vor extinde pe întreg teritoriul 
Europei. Repartizarea prioritară ar denatura concurența pe piața energiei electrice, iar acest 
lucru este inacceptabil. În schimb, accesul garantat este o soluție clară și bună, întrucât este 
în conformitate cu Directiva RES.

Amendamentul 1374
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces garantat la rețeaua de 
energie electrică produsă prin cogenerare 
cu randament ridicat;

Or. en

Amendamentul 1375
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces garantat la rețeaua de 
energie electrică produsă prin cogenerare 
cu randament ridicat;

Or. en

Amendamentul 1376
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferă acces prioritar sau garantat la 
rețeaua de energie electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat;

(b) oferă acces garantat la rețeaua de 
energie electrică produsă prin cogenerare 
cu randament ridicat;

Or. en

Justificare

Pe piața deschisă a energiei electrice, repartizarea energiei electrice se bazează pe costul de 
producție. Nu există nicio posibilitate de a acorda acces sau repartizare prioritară vreunui 
actor. În Europa, piețele energiei electrice se vor deschide mai mult la concurență în 
următorii ani, iar această evoluție nu trebuie încetinită. Repartizarea prioritară ar denatura 
concurența pe piața energiei electrice. În schimb, accesul garantat este o soluție clară și 
bună, întrucât este în conformitate cu Directiva RES.

Amendamentul 1377
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor 
de generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1378
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor 
de generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1379
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor 
de generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1380
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor 
de generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1381
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor 
de generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1382
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, în măsura în care energia electrică 
produsă provine de la o instalație de 
cogenerare alimentată de o sursă 
regenerabilă și/sau nevoia de energie 
termică este cel puțin egală cu energia 
termică generată de această instalație.

Or. fr



PE475.983v01-00 62/113 AM\883845RO.doc

RO

Amendamentul 1383
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, sprijinul 
pentru energia electrică produsă prin 
cogenerare cu randament ridicat este 
acordat în conformitate cu piața internă a 
energiei electrice, cu o denaturare 
minimă a pieței și efecte negative minime 
pentru promovarea energiei electrice din 
surse regenerabile.

Or. en

Justificare

Cogenerarea cu randament ridicat ar trebui să fie sprijinită. Însă argumentele în materie de 
securitate energetică, creare de locuri de muncă, creștere economică și atenuare a 
schimbărilor climatice în favoarea susținerii cogenerării pe bază de surse regenerabile sunt 
mai puternice decât cele în favoarea cogenerării pe bază de combustibili fosili. Directiva ar 
trebui să acorde sprijin deplin cogenerării cu randament ridicat, fără a oferi o repartizare 
prioritară în detrimentul bunei funcționări a piețelor de energie electrică și a stimulentelor 
pentru energiile regenerabile. Repartizarea prioritară pentru cogenerare din surse 
regenerabile este prevăzută deja în temeiul Directivei 2009/28/CE.

Amendamentul 1384
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat în defavoarea energiei electrice 
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generate de combustibili fosili mai puțin 
eficienți, în măsura în care funcționarea 
sistemului național de energie electrică 
permite acest lucru.

Or. en

Amendamentul 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat.

(c) în momentul repartizării instalațiilor de 
generare a energiei electrice, acordă 
prioritate repartizării de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat, în măsura în care funcționarea 
sistemului național de energie electrică 
permite acest lucru.

Or. en

Amendamentul 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Pentru microunitățile de 
cogenerare instalate de către cetățeni, 
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autoritățile competente analizează 
posibilitatea înlocuirii autorizațiilor cu 
simple notificări către organele 
competente. Statele membre care prevăd 
acces prioritar pentru energia electrică 
produsă din cogenerare cu randament 
ridicat, precum și pentru energia electrică 
produsă din surse regenerabile de 
energie, introduc norme naționale pentru 
a asigura stabilitatea sistemului de 
electricitate.

Or. en

Amendamentul 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre facilitează
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Statele membre 
încurajează în special operatorii de rețele 
să adopte un proces de „instalare și 
informare” pentru instalarea de 
microunități de cogenerare în scopul 
simplificării și scurtării procedurii de 
autorizare pentru cetățeni și instalatori.

Or. en

Justificare

Eliminarea sarcinilor administrative inutile și accelerarea procesului de autorizare pentru 
instalarea de microunități de cogenerare va stimula dezvoltarea și aplicarea acestei 
tehnologii importante.
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Amendamentul 1388
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Pentru microunitățile de 
cogenerare instalate de către cetățeni, 
autoritățile competente introduc un 
proces adecvat de simplă notificare către 
organele competente.

Or. en

Amendamentul 1389
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Pentru microunitățile de 
cogenerare instalate de către cetățeni, 
autoritățile competente introduc un 
proces adecvat de simplă notificare către 
organele competente.

Or. en
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Justificare

Această modificare propusă vizează eliminarea procesului administrativ inutil aplicat 
microunităților de cogenerare instalate pe proprietăți individuale și, de asemenea, 
promovarea dezvoltării acestei tehnologii.

Amendamentul 1390
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Pentru microunitățile de 
cogenerare instalate de către cetățeni, 
autoritățile competente introduc un 
proces adecvat de simplă notificare către 
organele competente.

Or. en

Amendamentul 1391
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare.

În special, statele membre pot facilita 
conectarea la sistemul de rețea al energiei 
electrice produse prin cogenerare cu 
randament ridicat în unități de cogenerare 
la scară mică sau în unități de 
microgenerare. Pentru microunitățile de 
cogenerare instalate pe proprietăți 
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individuale, autoritățile competente 
introduc o procedură de simplă notificare.

Or. en

Amendamentul 1392
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În zonele urbane, statele membre pot 
acorda prioritate unităților mari cu 
randament ridicat.

Or. de

Amendamentul 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul 
de operare al instalațiilor de cogenerare 
cu randament ridicat. Operatorii de 
sisteme de transport și operatorii de 
sisteme de distribuție se asigură că aceste 
servicii fac parte dintr-un proces de 
atribuire a serviciilor transparent și care 
permite efectuarea de controale.

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că, 
dacă acestea sunt compatibile cu modul 
de funcționare a instalațiilor de 
cogenerare cu randament ridicat,
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat și agregatorii de răspuns 
la cerere pot oferi servicii echilibrate și 
alte servicii operaționale la nivelul 
operatorilor de sisteme de transport sau al 
operatorilor de sisteme de distribuție. 
Operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție se 
asigură că aceste servicii fac parte dintr-un 
proces de atribuire a serviciilor transparent 
și care permite efectuarea de controale.
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Or. en

Amendamentul 1394
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat, precum și agregatorii 
de programe de adaptare a consumului de 
energie pot oferi servicii echilibrate și alte 
servicii operaționale la nivelul operatorilor 
de sisteme de transport sau al operatorilor 
de sisteme de distribuție dacă acestea sunt 
compatibile cu modul de operare al 
instalațiilor de cogenerare cu randament 
ridicat. Operatorii de sisteme de transport 
și operatorii de sisteme de distribuție se 
asigură că aceste servicii fac parte dintr-un 
proces de atribuire a serviciilor transparent 
și care permite efectuarea de controale.

Or. fr

Amendamentul 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat și agregatorii de răspuns 
la cerere pot oferi servicii echilibrate și 
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nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

alte servicii operaționale la nivelul 
operatorilor de sisteme de transport sau al 
operatorilor de sisteme de distribuție dacă 
acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

Or. en

Amendamentul 1396
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

Statele membre pot lua măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat și dacă sunt fezabile din 
punct de vedere economic și tehnic. 
Operatorii de sisteme de transport și 
operatorii de sisteme de distribuție se 
asigură că aceste servicii fac parte dintr-un 
proces de atribuire a serviciilor transparent 
și care permite efectuarea de controale.

Or. en

Justificare

De asemenea, toate tipurile de operații suplimentare trebuie avute în vedere în funcție de 
constrângerile economice.
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Amendamentul 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare și cu fezabilitatea economică a
instalațiilor de cogenerare cu randament 
ridicat. Operatorii de sisteme de transport 
și operatorii de sisteme de distribuție se 
asigură că aceste servicii fac parte dintr-un 
proces de atribuire a serviciilor transparent 
și care permite efectuarea de controale.

Or. en

Amendamentul 1398
Vladimir Urutchev

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
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operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

operare și cu fezabilitatea economică a
instalațiilor de cogenerare cu randament 
ridicat. Operatorii de sisteme de transport 
și operatorii de sisteme de distribuție se 
asigură că aceste servicii fac parte dintr-un 
proces de atribuire a serviciilor transparent 
și care permite efectuarea de controale.

Or. en

Amendamentul 1399
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și care permite 
efectuarea de controale.

Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
operatorii instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat pot oferi servicii 
echilibrate și alte servicii operaționale la 
nivelul operatorilor de sisteme de transport 
sau al operatorilor de sisteme de distribuție 
dacă acestea sunt compatibile cu modul de 
operare al instalațiilor de cogenerare cu 
randament ridicat. Operatorii de sisteme de 
transport și operatorii de sisteme de 
distribuție se asigură că aceste servicii fac 
parte dintr-un proces de atribuire a 
serviciilor transparent și nediscriminatoriu
și care permite efectuarea de controale.

Or. ro

Amendamentul 1400
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, statele membre pot solicita 
operatorilor de sisteme de transport și 
operatorilor de sisteme de distribuție să 
încurajeze amplasarea cogenerării cu 
randament ridicat în apropierea zonelor 
cu necesități prin reducerea taxelor 
privind conectarea și utilizarea sistemului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1401
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, statele membre pot solicita 
operatorilor de sisteme de transport și 
operatorilor de sisteme de distribuție să 
încurajeze amplasarea cogenerării cu 
randament ridicat în apropierea zonelor 
cu necesități prin reducerea taxelor 
privind conectarea și utilizarea sistemului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1402
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, statele membre pot solicita 
operatorilor de sisteme de transport și 
operatorilor de sisteme de distribuție să 

După caz, statele membre pot solicita
operatorilor de sisteme de transport și 
operatorilor de sisteme de distribuție să 
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încurajeze amplasarea cogenerării cu 
randament ridicat în apropierea zonelor cu 
necesități prin reducerea taxelor privind 
conectarea și utilizarea sistemului.

încurajeze amplasarea cogenerării cu 
randament ridicat în apropierea zonelor cu 
necesități de energie termică prin 
reducerea taxelor privind conectarea și 
utilizarea sistemului.

Or. en

Amendamentul 1403
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre pot permite 
producătorilor de energie electrică 
produsă prin cogenerare cu randament 
ridicat care doresc să fie conectați la rețea 
să emită o invitație la licitație pentru 
lucrările de conectare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1404
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre pot permite 
producătorilor de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat care 
doresc să fie conectați la rețea să emită o 
invitație la licitație pentru lucrările de 
conectare.

(7) Statele membre pot permite 
producătorilor de energie electrică produsă 
prin cogenerare cu randament ridicat, care 
doresc să fie conectați la rețea, să emită o 
invitație la licitație pentru lucrările de 
conectare. În acest sens, ar trebui incluse 
standardele tehnice și standardele de 
securitate stabilite de operatorii de rețea.

Or. de
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Amendamentul 1405
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cadrul viitoarelor planuri 
naționale de acțiune pentru introducerea 
rețelelor inteligente, statele membre 
descriu amănunțit modul în care 
programele de adaptare a consumului de 
energie pot fi integrate pe piețele de 
energie, în special la nivel local și 
regional, și furnizează detalii cu privire la 
implementarea tehnologiilor care 
facilitează racordarea clădirilor și a 
siturilor industriale la rețeaua energetică.

Or. fr

Amendamentul 1406
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cadrul viitoarelor planuri 
naționale de acțiune ce vizează 
introducerea rețelelor inteligente, statele 
membre introduc informații cu privire la 
modul în care resursele cererii ar putea fi 
integrate în piețele regionale de energie 
electrică și includ detalii cu privire la 
implementarea de tehnologii care 
facilitează conectarea resurselor de la 
nivelul cererii la rețeaua de energie 
pentru utilizatorii finali.
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Or. en

Amendamentul 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme 
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 
2010/31/UE.

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de calificare pentru furnizorii de servicii 
energetice, audituri energetice și măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv pentru instalatorii de elemente de 
clădiri, astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE. 
Statele membre verifică măsura în care 
propriile sisteme de formare și 
perfecționare acoperă competențele 
necesare.

Or. de

Amendamentul 1408
Catherine Trautmann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme 
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
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măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 
2010/31/UE.

măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din 
Directiva 2010/31/UE. Aceste sisteme de 
certificare sau de calificare sunt 
prezentate în anexa XIIIa.

Or. fr

Amendamentul 1409
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme 
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 
2010/31/UE.

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, în cazul 
în care consideră necesar, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme 
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Amendamentul 1410
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de (1) În vederea atingerii unui nivel ridicat de 
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competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate, statele membre asigură, până la 
1 ianuarie 2014, disponibilitatea sistemelor 
de certificare sau a unor sisteme 
echivalente de calificare pentru furnizorii 
de servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, inclusiv pentru instalatorii de 
elemente de clădiri, astfel cum se prevede 
la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 
2010/31/UE.

competență tehnică, obiectivitate, 
eficiență și fiabilitate, statele membre 
asigură, până la 1 ianuarie 2014, 
disponibilitatea sistemelor de certificare 
sau a unor sisteme echivalente de calificare 
pentru furnizorii de servicii energetice, 
audituri energetice și măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice, 
inclusiv pentru instalatorii de elemente de 
clădiri, astfel cum se prevede la articolul 2 
alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE.

Or. ro

Amendamentul 1411
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care trebuie pus în aplicare un 
nou sistem, statele membre asigură 
consecvența acestuia cu sistemele și 
practicile deja puse în aplicare la nivel 
național, în cooperare cu părțile 
interesate.

Or. fr

Justificare

Având în vedere complexitatea sistemelor de certificare pentru întreprinderile mici, punerea 
lor în aplicare nu trebuie în nici un caz să fie în detrimentul sistemelor existente de calificare 
profesională, care garantează competența profesioniștilor.

Amendamentul 1412
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea
comparării și recunoașterii acestor sisteme.

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea 
comparării și recunoașterii acestor sisteme, 
în conformitate cu Directiva 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale pentru profesiile 
reglementate.

Or. fr

Justificare

Având în vedere complexitatea sistemelor de certificare pentru întreprinderile mici, punerea 
lor în aplicare nu trebuie în niciun caz să fie în detrimentul sistemelor existente de calificare 
profesională, care garantează competența profesioniștilor.

Amendamentul 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea 
comparării și recunoașterii acestor sisteme.

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea 
comparării și recunoașterii acestor sisteme.
Acest lucru nu aduce atingere Directivei 
2005/36/CE.

Or. de

Amendamentul 1414
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și cooperează 
între ele și cu Comisia în vederea 
comparării și recunoașterii acestor 
sisteme.

(2) Statele membre pun la dispoziția 
publicului sistemele de certificare sau 
sistemele echivalente de calificare 
menționate la alineatul (1) și recunosc 
reciproc aceste sisteme.

Or. en

Amendamentul 1415
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ca alternativă, statele membre în 
care există în prezent liste de furnizori de 
servicii energetice, audituri energetice și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice, pot folosi listele existente, 
asigurându-se în acest caz că includerea
pe lista furnizorilor necesită anumite
calificări și este posibilă în anumite 
condiții pentru a asigura un nivel ridicat 
de competență tehnică, obiectivitate și 
fiabilitate.

Or. de

Justificare

În multe dintre statele membre există deja liste de furnizori pentru servicii energetice, 
audituri energetice și măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice. Introducerea în aceste 
state membre a unor noi sisteme de certificare, în loc să se apeleze la sistemele existente, ar 
însemna un efort birocratic suplimentar.
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Amendamentul 1416
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemele de certificare sau sistemele 
echivalente de calificare deja existente 
pentru furnizorii de servicii energetice, 
auditurile energetice și alte măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice care 
îndeplinesc cerințele privind atingerea 
unui nivel ridicat de competență tehnică, 
obiectivitate și fiabilitate, trebuie 
recunoscute ca atare.

Or. de

Justificare

Multe întreprinderi folosesc deja sisteme de certificare sau sisteme echivalente de calificare 
în scopul monitorizării consumului de energie. Întreprinderea ar trebui să poată adapta 
individual sistemul utilizat la specificitățile și nevoile sale. Obiectivul ar trebui să fie evitarea 
suprapunerii eforturilor și eficientizarea obligațiilor de raportare.

Amendamentul 1417
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea, sensibilizarea și formarea 
profesională

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind mecanismele de 
eficiență energetică disponibile și cadrele 
financiar și juridic sunt transparente și 
diseminate pe scară largă și în mod activ 
tuturor actorilor relevanți de pe piață, 
inclusiv consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
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mediu și instalatorilor de elemente de 
construcție, astfel cum sunt definite de 
Directiva 2010/31/UE. Acestea se asigură 
că băncile și alte instituții financiare sunt 
informate cu privire la posibilitățile de a 
participa la finanțarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice.
(2) Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
operatorii de pe piață să le furnizeze 
consumatorilor de energie informații 
adecvate și specifice și consiliere privind 
eficiența energetică.
(3) Statele membre, cu participarea 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
locale și regionale, elaborează programe 
adecvate de informare, sensibilizare și 
formare profesională, pentru a-i informa 
pe cetățeni cu privire la beneficiile și 
aspectele practice ale adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.
(4) Comisia se asigură că informațiile 
privind cele mai bune practici de 
economisire a energiei în statele membre 
sunt împărtășite și diseminate pe scară 
largă.

Or. en

Amendamentul 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea și formarea profesională
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(1) Statele membre se asigură că 
informațiile privind mecanismele de 
eficiență energetică disponibile și cadrele 
financiar și juridic sunt transparente și 
diseminate pe scară largă și în mod activ 
tuturor actorilor relevanți de pe piață, 
inclusiv consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
mediu și instalatorilor de elemente de 
construcție, astfel cum sunt definite de 
Directiva 2010/31/UE. Acestea se asigură 
că băncile și alte instituții financiare sunt 
informate cu privire la posibilitățile de a 
participa, inclusiv prin crearea de 
parteneriate public-privat, la finanțarea 
măsurilor de îmbunătățire a eficienței 
energetice.
(2) Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
operatorii de pe piață să le furnizeze 
consumatorilor de energie informații 
adecvate și specifice și consiliere privind 
eficiența energetică.
(3) Statele membre, cu participarea 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
locale și regionale, elaborează programe 
adecvate de informare, sensibilizare și 
formare profesională, pentru a-i informa 
pe cetățeni cu privire la beneficiile și 
aspectele practice ale adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice. 
(4) Comisia se asigură că informațiile 
privind cele mai bune practici de 
economisire a energiei în statele membre 
sunt împărtășite și diseminate pe scară 
largă.

Or. en

Amendamentul 1419
Patrizia Toia
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Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Statele membre se asigură că informațiile 
privind mecanismele de eficiență 
energetică disponibile și cadrele financiar 
și juridic sunt transparente și diseminate 
pe scară largă și în mod activ tuturor 
actorilor relevanți de pe piață, inclusiv 
consumatorilor, constructorilor, 
arhitecților, inginerilor, auditorilor de 
mediu și instalatorilor de elemente de 
construcție, astfel cum sunt definite de 
Directiva 2010/31/UE. Acestea se asigură 
că băncile și alte instituții financiare sunt 
informate cu privire la posibilitățile de a 
participa la finanțarea măsurilor de 
îmbunătățire a eficienței energetice.
(1b) Statele membre stabilesc condiții și 
stimulente corespunzătoare pentru ca 
operatorii de pe piață să le furnizeze 
consumatorilor de energie informații 
adecvate și specifice și consiliere pentru 
privind eficiența energetică.
(1c) Statele membre, cu participarea 
părților interesate, inclusiv a autorităților 
locale și regionale, elaborează programe 
adecvate de informare, sensibilizare și 
formare profesională, pentru a-i informa 
pe cetățeni cu privire la beneficiile și 
aspectele practice ale adoptării unor 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice.
(1d) Comisia se asigură că informațiile 
privind cele mai bune practici de 
economisire a energiei în statele membre 
sunt împărtășite și diseminate pe scară 
largă.

Or. en
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Amendamentul 1420
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziția publicului, 
verificarea și actualizarea periodică a listei 
cu furnizorii disponibili de servicii 
energetice și serviciile energetice pe care le 
oferă aceștia;

(a) punerea la dispoziția publicului, 
verificarea și actualizarea periodică a listei 
cu companiile disponibile acreditate de 
servicii energetice și serviciile energetice 
pe care le oferă acestea;

Or. en

Amendamentul 1421
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea la dispoziția publicului, 
verificarea și actualizarea periodică a listei 
cu furnizorii disponibili de servicii 
energetice și serviciile energetice pe care le 
oferă aceștia;

(a) punerea la dispoziția publicului, 
promovarea, verificarea și actualizarea 
periodică a listei cu furnizorii disponibili 
de servicii energetice și serviciile 
energetice pe care le oferă aceștia;

Or. ro

Amendamentul 1422
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigurarea faptului că, în cazul în 
care acești furnizori sunt înscriși pe o listă 
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publică, furnizorii au niveluri adecvate de 
competențe, cunoștințe și formare 
profesională;

Or. en

Amendamentul 1423
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) eliminarea barierelor de 
reglementare și a celor de altă natură, 
care împiedică utilizarea contractelor de 
performanță energetică și a altor modele 
de finanțare din partea terților pentru 
măsuri de economisire a energiei;

Or. en

Amendamentul 1424
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

(b) încurajarea autorităților publice în 
direcția utilizării de contracte de 
performanță energetică în momentul 
derulării unor lucrări de renovare a 
construcțiilor și furnizarea de contracte-tip 
pentru contractele de performanță 
energetică pe baza analizei costuri-
beneficii a ciclului de viață, încurajând 
totodată contractele pe termen lung care 
asigură economii mai mari de energie; 
acestea trebuie să includă cel puțin 
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elementele menționate în anexa XIII;

Or. en

Justificare

Autoritățile publice ar trebui să fie încurajate să încheie contracte pe termen lung care 
asigură economii mai mari de energie și să evite selectarea renovărilor cu amortizare mai 
scurtă, care ar putea duce la blocaje.

Amendamentul 1425
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public și privat bazate pe costurile 
ciclului de viață și de prestații, 
încurajând, în același timp, contractele pe 
termen lung care să asigure economii mai 
mari; acestea trebuie să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

Or. ro

Amendamentul 1426
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public, pe baza costurilor și 
beneficiilor întregului ciclu de viață, 
încurajând totodată contractele pe termen 
lung care asigură economii mai mari; 
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acestea trebuie să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

Or. en

Amendamentul 1427
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public, pe baza costurilor și 
beneficiilor întregului ciclu de viață, 
încurajând totodată contractele pe termen 
lung care asigură economii mai mari; 
acestea trebuie să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

Or. en

Amendamentul 1428
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public, pe baza costurilor și 
beneficiilor întregului ciclu de viață, 
încurajând totodată contractele pe termen 
lung care asigură economii mai mari; 
acestea trebuie să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

Or. en
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Justificare

Societățile de servicii energetice ar trebui să fie încurajate să încheie contracte pe termen 
lung care asigură economii mai mari de energie și să evite selectarea renovărilor cu 
amortizare mai scurtă, care lasă neexploatat un potențial însemnat de economisire.

Amendamentul 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de contracte-tip pentru 
contractele de performanță energetică în 
sectorul public; acestea trebuie să includă 
cel puțin elementele menționate în anexa 
XIII;

(b) furnizarea de contracte-tip 
(Contracting) pentru contractele de 
performanță energetică în sectorul public; 
acestea trebuie să includă cel puțin 
elementele menționate în anexa XIII;

Or. de

Amendamentul 1430
Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) favorizarea apropierii de 
administrațiile publice a operatorilor 
independenți, a rețelelor și a platformelor 
tehnologice care să faciliteze întâlnirea 
dintre cererea și oferta de servicii 
energetice pentru implementarea unor 
programe de eficientizare și/sau 
adoptarea de scheme de gestiune a 
energiei;

Or. it
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Amendamentul 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea faptului că autoritățile 
publice au în vedere utilizarea serviciilor 
energetice, inclusiv a contractelor de 
performanță energetică;

Or. en

Amendamentul 1432
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încurajarea dezvoltării etichetelor de 
calitate voluntare;

(d) încurajarea dezvoltării etichetelor de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 1433
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) diseminarea informațiilor privind 
instrumentele financiare, stimulentele, 
granturile și împrumuturile menite să 
susțină proiectele de servicii energetice.

(e) promovarea disponibilității 
instrumentelor financiare, a stimulentelor, 
a granturilor și a împrumuturilor menite 
să susțină proiectele de servicii energetice
și diseminarea de informații clare și ușor 
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accesibile cu privire la aceste scheme de 
sprijin.

Or. en

Amendamentul 1434
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea intermediarilor de piață 
independenți, a rețelelor și a platformelor 
care derulează programe pentru a stimula 
dezvoltarea pieței cu privire la cererea și 
oferta de servicii de eficiență energetică și 
care corelează cererea cu oferta de 
servicii de eficiență energetică.

Or. en

Amendamentul 1435
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încurajarea sprijinului financiar 
pentru IMM-uri și societățile de servicii 
energetice care investesc pe termen lung 
în eficiența energetică în numele IMM-
urilor, prin: fonduri publice specifice, 
garanții de credit, împrumuturi cu profit 
scăzut special concepute pentru eficiența 
energetică.

Or. en
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Justificare

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Amendamentul 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încurajarea sprijinului financiar 
pentru IMM-uri și societățile de servicii 
energetice care investesc pe termen lung 
în eficiența energetică în numele IMM-
urilor, prin: fonduri publice specifice, 
garanții de credit, împrumuturi cu profit 
scăzut special concepute pentru eficiența 
energetică.

Or. en

Amendamentul 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) stabilirea de norme obligatorii pentru
a evita denaturarea concurenței în 
detrimentul întreprinderilor mici pe
piețele emergente ale serviciilor 
energetice;
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Or. de

Amendamentul 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încurajarea sprijinului financiar 
direct sau indirect pentru IMM-uri pentru 
a promova investițiile pe termen lung în 
eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 1439
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizarea asistenței tehnice
necesare, în cooperare cu organizațiile 
intermediare ale întreprinderilor
existente.

Or. fr

Justificare

Sprijinul personalizat prin acțiuni structurate ale organizațiilor care reprezintă 
întreprinderile mici este esențial pentru a facilita punerea în aplicare a politicilor de eficiență 
energetică în întreprinderile mici și în microîntreprinderi.

Amendamentul 1440
Françoise Grossetête
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Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încurajarea autorităților publice în 
direcția utilizării contractelor de 
performanță energetică în cazul 
proiectelor care au ca obiectiv 
îmbunătățirea eficienței energetice.

Or. fr

Amendamentul 1441
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltarea de modele de finanțare 
inovatoare pentru a permite IMM-urilor 
și breslelor să ofere contracte privind 
eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 1442
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) promovarea rolului comercianților și 
distribuitorilor de energie cu amănuntul 
pe piața serviciilor energetice.



PE475.983v01-00 94/113 AM\883845RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) instituirea unui grup de lucru format 
din reprezentanți ai celor 27 de state 
membre și ai Comisiei Europene cu 
scopul de a facilita schimbul de bune 
practici pentru promovarea pieței 
serviciilor energetice.

Or. en

Amendamentul 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că formarea 
profesională și crearea de locuri de 
muncă vor aduce beneficii atât bărbaților, 
cât și femeilor, concentrându-se asupra 
schimbării pieței forței de muncă 
segregate pe bază de gen din sectorul 
energetic.

Or. en

Amendamentul 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata
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Propunere de directivă
Articolul 14 - alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre elaborează o strategie 
națională pentru a promova și facilita 
utilizarea eficientă a energiei în locuințe. 
Această strategie include înființarea unui 
punct unic de contact pentru consiliere și 
pentru furnizorii acreditați astfel cum 
sunt definiți la articolele 13 și 14. Statele 
membre pot utiliza, de asemenea, o serie 
de instrumente pentru a promova 
schimbarea comportamentului într-un 
mod coordonat, oferind: stimulente 
fiscale, acces la finanțare, granturi sau 
subvenții, dispoziții privind informarea, 
proiecte exemplare, activități la locul de 
muncă, standarde minime pentru produse 
și servicii.
Aceste strategii includ un program prin 
care consumatorii se pot implica în timpul 
instalării contoarelor inteligente prin 
comunicarea următoarelor elemente: 
schimbări eficiente din punct de vedere al 
costurilor și ușor de realizat cu privire la 
utilizarea energiei și informații cu privire 
la măsurile de eficiență energetică.
În raportul menționat la articolul 19 
alineatul (2), statele membre raportează, 
de asemenea, la fiecare 3 ani, cu privire la 
progresul acestor strategii.

Or. en

Amendamentul 1446
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre evaluează și iau măsurile Statele membre evaluează și iau măsurile 



PE475.983v01-00 96/113 AM\883845RO.doc

RO

adecvate pentru eliminarea barierelor de 
reglementare, precum și a celor de altă 
natură apărute în calea eficienței 
energetice, în special cu privire la:

adecvate pentru eliminarea barierelor de 
reglementare, administrative precum și a 
celor de altă natură apărute în calea 
eficienței energetice, în special cu privire 
la:

Or. ro

Amendamentul 1447
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fragmentarea motivațiilor între 
proprietarul și chiriașul unei clădiri sau 
între proprietari, pentru a se evita ca aceste 
părți să renunțe la efectuarea de investiții 
de îmbunătățire a eficienței energetice, pe 
care le-ar fi efectuat în alte condiții, din 
cauza faptului că nu vor obține beneficii 
individuale complete sau din cauza 
absenței normelor privind împărțirea 
costurilor și a beneficiilor între ele;

(a) împărțirea stimulentelor între 
proprietarul și chiriașul unei clădiri sau 
între proprietari, pentru a se evita ca aceste 
părți să renunțe la efectuarea de investiții 
de îmbunătățire a eficienței energetice din 
cauza faptului că nu vor obține beneficii 
individuale complete sau din cauza 
absenței normelor privind împărțirea 
costurilor și a beneficiilor între ele;

Or. en

Amendamentul 1448
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile juridice și reglementative și 
practicile administrative privind achizițiile 
publice și bugetele și exercițiile financiare 
anuale, cu scopul de a se asigura că 
organismele publice individuale nu sunt 

(b) dispozițiile juridice, fiscale și de 
reglementare și practicile administrative 
privind achizițiile publice și bugetele și 
exercițiile financiare anuale, cu scopul de a 
se asigura că organismele publice 
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împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

individuale nu sunt împiedicate să facă 
investiții menite să îmbunătățească 
eficiența energetică și să reducă la 
minimum costurile preconizate ale 
ciclului de viață pe întreaga durată de 
viață a clădirii sau a echipamentului.

Or. fr

Amendamentul 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile juridice și reglementative și 
practicile administrative privind achizițiile 
publice și bugetele și exercițiile financiare 
anuale, cu scopul de a se asigura că 
organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

(b) dispozițiile juridice, de reglementare și 
fiscale și practicile administrative privind 
achizițiile publice și bugetele și exercițiile 
financiare anuale, cu scopul de a se asigura 
că organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică și să 
utilizeze contracte de eficiență energetică 
și alte finanțări de la surse terțe pe o bază 
contractuală pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 1450
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile juridice și reglementative și 
practicile administrative privind achizițiile 
publice și bugetele și exercițiile financiare 
anuale, cu scopul de a se asigura că 

(b) dispozițiile juridice, de reglementare și 
fiscale, concepute special pentru 
dezvoltarea eficienței energetice, practicile 
administrative privind achizițiile publice și 
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organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

bugetele anuale, precum și normele 
contabile privind investițiile private, cu 
scopul de a se asigura că organismele 
publice individuale nu sunt împiedicate să 
facă investiții menite să îmbunătățească 
eficiența energetică.

Or. en

Justificare

În strânsă legătură cu mecanismele de sprijin financiar și fiscal necesare pentru a depăși 
barierele în calea eficienței energetice, trebuie subliniată importanța listelor deschise și 
actualizate cu furnizorii fiabili de servicii energetice, pentru a încuraja clienții finali să intre 
în contact cu partenerii tehnici și operativi în care pot avea deplină încredere cu privire la 
obiectivele de economisire a energiei. Informațiile exacte și în timp util cu privire la 
societățile de servicii energetice, furnizorii de servicii de energie și măsurile pe care le pun în 
aplicare sunt o prioritate esențială pentru consumatorii finali.

Amendamentul 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile juridice și reglementative și 
practicile administrative privind achizițiile 
publice și bugetele și exercițiile financiare 
anuale, cu scopul de a se asigura că 
organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

(b) dispozițiile juridice, de reglementare și 
fiscale, precum și practicile administrative 
privind achizițiile publice și bugetele și 
exercițiile financiare anuale, cu scopul de a 
se asigura că organismele publice 
individuale nu sunt împiedicate să facă 
investiții menite să îmbunătățească 
eficiența energetică.

Or. fr

Amendamentul 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile juridice și reglementative și 
practicile administrative privind achizițiile 
publice și bugetele și exercițiile financiare 
anuale, cu scopul de a se asigura că 
organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

(b) dispozițiile juridice, de reglementare, 
fiscale și practicile administrative privind 
achizițiile publice și bugetele și exercițiile 
financiare anuale, cu scopul de a se asigura 
că organismele publice individuale nu sunt 
împiedicate să facă investiții menite să 
îmbunătățească eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 1453
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare, barierele fiscale și 
practicile administrative în materie de 
achiziționare, instalare, autorizare și 
conectare la rețeaua de generatoare de 
energie la scară mică, cu scopul de a 
asigura că gospodăriile sau grupurile de 
gospodării nu sunt împiedicate să utilizeze 
microtehnologii pentru a genera energie.

Or. en

Amendamentul 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare, barierele fiscale și 
practicile administrative în materie de 
achiziționare, instalare, autorizare și 
conectare la rețeaua de generatoare de 
energie la scară mică, cu scopul de a 
asigura că gospodăriile sau grupurile de 
gospodării nu sunt împiedicate să utilizeze 
microtehnologii pentru a genera energie.

Or. en

Amendamentul 1455
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare care restricționează, în mod 
inutil sau disproporționat, utilizarea 
instrumentelor financiare care au ca scop 
promovarea reducerii consumului de 
energie pe piețele de servicii energetice 
sau alte măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice, precum contractele 
de performanță energetică.

Or. fr

Amendamentul 1456
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) după verificarea amănunțită a 
progresului în domeniul eficienței 
energetice, în anul 2014, Comisia 
Europeană va propune acte care obligă 
statele membre să elaboreze măsuri la 
nivel național, în scopul creșterii 
eficienței energetice a locuințelor private
existente.

Or. de

Justificare

88 % dintre clădirile existente la nivelul UE se află în sectorul privat. Întrucât acestea dispun 
de un potențial ridicat în ceea ce privește creșterea eficienței energetice, Comisia Europeană 
trebuie să se asigure, prin acte obligatorii, că și pentru clădiri private există planuri și 
măsuri naționale de creștere a eficienței energetice.

Amendamentul 1457
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) obligația distribuitorilor de energie 
de a-și revizui tarifele pentru a se asigura 
că costul unităților suplimentare 
marginale ale consumului de energie 
electrică sau gaze este mai mare decât 
blocul inițial de unități consumate, astfel 
încât să încurajeze consumatorii să fie 
mai eficienți și să nu consume mai mult 
decât este necesar.

Or. en

Amendamentul 1458
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) implicarea părților interesate, 
inclusiv a autorităților locale și regionale, 
în elaborarea planurilor naționale de 
comunicare pentru a informa cetățenii cu 
privire la beneficiile și aspectele practice 
ale aplicării unor măsuri de îmbunătățire 
a eficienței energetice, inclusiv prin 
angajamentul de a instala contoare 
inteligente.

Or. en

Amendamentul 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare care împiedică în mod inutil 
sau disproporționat sau restricționează 
companiile energetice să ofere servicii de 
eficiență energetică sau adoptarea de 
modele inovatoare de finanțare a terților 
pentru a oferi măsuri de economisire a 
energiei.

Or. en

Amendamentul 1460
Teresa Riera Madurell
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare care împiedică sau limitează 
posibilitatea de a constitui grupuri de 
IMM-uri independente pentru a fi în 
măsură să furnizeze structuri mai 
complexe de contractare, cum ar fi 
contractele de performanță energetică.

Or. en

Amendamentul 1461
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile juridice și de 
reglementare care împiedică sau limitează 
posibilitatea de a constitui grupuri sau 
consorții de IMM-uri independente 
pentru a fi în măsură să furnizeze 
structuri mai complexe de contractare, 
cum ar fi contractele de performanță 
energetică.

Or. en

Amendamentul 1462
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) restricțiile impuse companiilor 
energetice care le împiedică să ofere 
servicii de eficiență energetică, pentru a 
asigura o concurență loială pe piață.

Or. en

Amendamentul 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) stabilirea de scheme de scutire de la 
Pactul de stabilitate și creștere pentru 
investițiile în eficiența energetică realizate 
de autoritățile publice.

Or. en

Amendamentul 1464
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea măsurilor care vizează 
economiile pe termen lung sau 
programele structurate.

Or. en
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Amendamentul 1465
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) revizuirea aplicării TVA-ului la 
consumul de energie în sectorul 
gospodăriilor pentru a evalua dacă 
aplicarea unor rate variabile ale TVA-ului 
pe o scară mai largă ar încuraja creșterea 
eficienței și reducerea consumului, fără a 
aduce atingere sărăciei energetice.

Or. en

Amendamentul 1466
Fiorello Provera

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
reglementative sau adoptarea orientărilor și 
a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică.

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, 
constituirea de fonduri publice pentru 
eficiența energetică, la care ar trebui să 
aibă acces preferențial toți furnizorii de 
servicii calificați, abrogarea sau 
modificarea dispozițiilor juridice sau de 
reglementare sau adoptarea orientărilor și a 
comunicărilor interpretative. Aceste măsuri 
pot fi combinate cu dispoziția privind 
educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică.

Or. en
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Justificare

În strânsă legătură cu mecanismele de sprijin financiar și fiscal necesare pentru a depăși 
barierele în calea eficienței energetice, trebuie subliniată importanța listelor deschise și 
actualizate ale furnizorilor fiabili de servicii energetice, pentru a încuraja clienții finali să 
intre în contact cu partenerii tehnici și operativi în care pot avea deplină încredere cu privire 
la obiectivele de economisire a energiei. Informațiile exacte și în timp util cu privire la 
societățile de servicii energetice, furnizorii de servicii de energie și măsurile pe care le pun în 
aplicare sunt o prioritate de vârf pentru consumatorii finali.

Amendamentul 1467
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
reglementative sau adoptarea orientărilor și 
a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică.

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
de reglementare sau adoptarea orientărilor 
și a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică. 
La adoptarea acestor măsuri trebuie 
garantat întotdeauna dreptul la protecția 
proprietății.

Or. de

Justificare

Pentru aplicarea renovărilor energetice nu trebuie să se ajungă, de exemplu, la exproprieri.

Amendamentul 1468
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
reglementative sau adoptarea orientărilor și 
a comunicărilor interpretative. Aceste 
măsuri pot fi combinate cu dispoziția 
privind educarea, formarea profesională și 
informațiile specifice, precum și asistența 
tehnică în materie de eficiență energetică.

Măsurile de eliminare a barierelor pot 
include furnizarea de stimulente, abrogarea 
sau modificarea dispozițiilor juridice sau 
de reglementare, adoptarea orientărilor și a 
comunicărilor interpretative sau 
simplificarea procedurilor administrative. 
Aceste măsuri pot fi combinate cu 
dispoziția privind educarea, formarea 
profesională și informațiile specifice, 
precum și asistența tehnică în materie de 
eficiență energetică.

Or. ro

Amendamentul 1469
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri includ:

(a) punerea în aplicare a unor programe 
de informare pentru profesioniști cu 
privire la reglementările aflate în vigoare 
și la măsurile financiare și de sprijin 
disponibile;
(b) elaborarea de programe de formare 
pentru dezvoltarea profesioniștilor din 
domeniul construcțiilor cu privire la noile 
tehnici de construcție ecologică, 
materialele ecologice și noile abordări 
pentru evaluarea performanței energetice 
a clădirilor, în vederea consolidării 
rolului lor de consilieri în rândul 
persoanelor fizice și juridice.

Or. fr
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Amendamentul 1470
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun eforturi pentru a 
soluționa decalajul de adoptare a 
măsurilor de eficiență energetică existent 
între sectorul privat al locuințelor 
închiriate și sectorul locuințelor ocupate 
de proprietarii lor.

Or. en

Justificare

Analizele arată că proprietarii care ocupă proprietățile au fost mult mai activi în punerea în 
aplicare a măsurilor de eficiență energetică în comparație cu proprietățile închiriate privat, 
în cazul cărora pare să existe o lipsă de stimulente pentru a investi, atât pentru proprietar, 
cât și pentru chiriaș.

Amendamentul 1471
Francisco Sosa Wagner

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre, în colaborare cu toți 
operatorii și cu autoritățile regionale și 
locale, vor lua măsuri pentru 
desfășurarea unor programe 
corespunzătoare de formare profesională 
și pentru stimularea diseminării 
tehnologiilor inovatoare, în vederea 
optimizării potențialului de eficiență 
energetică. Cetățenii trebuie, de 
asemenea, să fie informați în mod corect 
în legătură cu avantajele oferite de 
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măsurile ce vizează creșterea eficienței 
energetice.

Or. es

Justificare

Formarea profesională a operatorilor este o cerință fundamentală pentru realizarea 
obiectivelor de eficiență energetică, mai ales în domeniul renovării imobilelor.

Amendamentul 1472
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre interzic închiderea 
deschiderilor de ventilație din casa liftului 
sau din camera motorului în timpul 
testului de permeabilitate și înlocuirea cu 
soluții de ventilație de ultimă generație.

Or. en

Justificare

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Amendamentul 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj
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Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a (nou)

Fonduri și mecanisme de finanțare

(1) Fără a aduce atingere articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, statele membre pot 
stabili un fond sau fonduri pentru a 
subvenționa furnizarea de programe și 
măsuri de îmbunătățire a eficienței 
energetice și pentru a promova 
dezvoltarea unei piețe pentru măsurile de 
îmbunătățire a eficienței energetice. Astfel 
de măsuri pot include promovarea 
auditului energetic și a instrumentelor 
financiare pentru economiile de energie. 
Fondul poate să includă, printre alte 
surse, veniturile generate de licitații în 
cadrul sistemului de comercializare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.
(2) Atunci când fondurile subvenționează 
furnizarea de măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice, accesul la fonduri 
este condiționat de realizarea efectivă a 
economiilor de energie sau a 
îmbunătățirii eficienței energetice. 
Această realizare este dovedită prin 
mijloace adecvate, cum ar fi certificatele 
de performanță energetică pentru clădiri 
sau etichetele energetice pentru produse.

Or. en

Amendamentul 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a (nou)

Finanțarea eficienței energetice

(1) Fără a aduce atingere articolelor 107 
și articolului 108 din tratat, statele 
membre pot stabili mecanisme specifice de 
finanțare a eficienței energetice. 
Finanțarea poate proveni din fonduri ale 
UE și fonduri publice sau din alte surse, 
precum și din sancțiunile suportate ca 
urmare a nerespectării dispozițiilor 
prezentei directive.
(2) În cazul în care statele membre nu 
sunt capabile să creeze un astfel de 
mecanism de finanțare, acestea ar trebui 
să le permită actorilor intersectoriali să 
constituie fonduri similare, în măsura în 
care aceste mecanisme de finanțare ar 
asigura aceleași obiective.

Or. en

Justificare

In pofida unor beneficii semnificative pe termen lung, îmbunătățirea eficienței energetice 
necesită costuri semnificative în avans. Statele membre ar trebui să fie încurajate să 
constituie fonduri naționale pentru sprijinirea măsurilor de eficiență energetică, să utilizeze 
mai mult fondurile UE alocate special pentru eficiența energetică și să stimuleze finanțarea 
privată.

Amendamentul 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a (nou)
Fonduri și mecanisme de finanțare
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Comisia evaluează periodic funcționarea 
și impactul Fondului pentru eficiență 
energetică (GEEREF), instituit prin 
Regulamentul 1233/2010, cu scopul de a 
analiza eficiența acestuia și de a lua în 
considerare posibilitatea de a aloca 
resurse ulterioare în favoarea acestui 
instrument financiar, care are ca obiectiv 
sprijinul unor inițiative în favoarea 
eficienței energetice.

Or. it

Amendamentul 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a (nou)

Fonduri și proceduri de finanțare
Statele membre care stabilesc promovarea 
măsurilor privind eficiența energetică ar 
trebui să se asigure că toți furnizorii 
acestor măsuri beneficiază de acces egal 
la facilitățile prevăzute.

Or. de

Amendamentul 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, regiunile și municipiile 
trebuie să propună și să susțină formule 
de aprovizionare cu energie la nivel local 
sau municipal, astfel încât investiția 
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realizată să fie benefică pentru cea mai 
mare parte a locuitorilor din zonă și să 
ofere aceleași avantaje ca și investițiile 
publice.

Or. es


